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Pedmluwa.

zeby pekládánjin užitených knh, we wzdélanégsjch

eiiropegskjcli reecli sepsaných, negen literatura, ale i

rec bohatla ; o tom historie gazj ka a literatury cizo-

národnj zetedlné swedectwj wydáwá. Z té prjiny
žádostiw gsa, z gedne strany literatue nasj a našemu
gazyku prospti, z druhé pak strany swým wlastenciim

k uspokogenj mysli w ziwoté wezdegsjm, a k pe-
stáwánj na cestách opatrowánj hožjho, tento swt nay-

lépe spra^^'ugjcjho, napomoci; peložil sem Alexandra
Popa Anglického rytje zkaiišku o clowtkii^ knihu,

která i swým krásným slohem, i Avelmi diiležilýni a

wážným obsahem, nad mnohé gine anglic^ké knihy wy-
niká, a gako hwézda prwnj welikosti na obloze ang-

lické literatury se stkwj. Odtud giž w prwnj polowici

pedešlého stoletj do wzdlangšjch europegských ecj
byla peložena, kteréhož štstj žádage i gá e esko-
slowenskau uastnu uiniti, ped nkolika roky do našj

mateiny w pjzwuných weršjch byl sem Into knihu

peložil, ale pro Jiepjzniwé literatue našj okolinosli

tiskem sem gj wydali nemohl. Prodléwage takto s wy-
dánjm swého peloženj , doekal sem se nowé w bás-

nictwj esko - slowanském zmny, ktenui wystawenj pro-
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sodie casomrné spíisobilo. I pokusil sem se pjzwuc-
né swé werse w casomrné hexametry pedlati , yv ga-

kowjchž w pedešlém stoletj Mistr Joachym am Ende
AV latinské ei tuto Pópowu knihu wjdal *), kteráž-

to wersiW mjra s wznesenjni téhož spisu obsahem
najlépe se mi srownáwati se zdála. Rjdil pak sem se w
skíádánj swjch hexametriiw tmi prawidly, které nám
P. Prof, Jozef Jungman w swé Slowesnosti na stránce

XXVIII. "wystawil, pirozenjm dlauhé slabiky prodlu-

žuge , a krátké krát , kde pak Slowáci slabiky pro-

dlužugj, Cesj krátj, w nkterjch nemnohých slowjch (n.

pr. nádége, dokonalost, reci, Cechm nadge, doko-
nalost, reci etc.) tch za obogetné užjwage

,
gakž toho

sama wc k dobrému našeho básnictwj wyhledáwati se

zdála.

Dauffam, že se saudnj tenái této knihy na tom
urážeti nebudau, že gsem nkterým slowm, w nichž-

to Wjce spoluzwuek se scházj , wloženjm mezi n sa-

mozwuky wjce libozwunosti dáti se snažil, gelikož ei
nasj z této gediné pjiny, od cizincw, nelibozwunost
se pedwrhuge, kteraužto twrdost ei eské giž Bratj
Cesj obmkowati chwalitebn zaali, p«awse : chaterný,

usechl, dotekl, mjsto: chatrný, uschl, dotkl a t. d. ukázawse

tudy, coby gegich potomci za nimi užiten initi mli;
a tot mimo to u nás Tatranských Slowanuw nic ne-

obyegného , kdežto Gemerstj a Saristj Slowané mjsto

smrt, srdce, srp etc. smert, serdce (Sarisan serdce)^^ev^

jkagj. Také za to mám , že mi to za zlé pokládáno

nebude , že gsem nkdy nkterých mluwenj spsob
,

a nemnohých, aby byla audacia^ sumta pudenter ^ z

prostonárodní ei slowanské za pjinau pjhodnosti we
wersowánj užil, k. p. u^šeciy nik^ kerý mjsto: wšickni^

*) Tlatna gest \vc Wuicmberku pod litulcm ; Alcxaiulri Pope , equilis

anglicani et potitac inconiparabilis comraentatio de honiinc poctica

,

cx anglico idiomate in latinm translata ct caniiine heroico cxpressa,

notisquc subii.nctis illustrata per Jo. Joacli. Goltlob am Ende bona-
rum aitium Magislruin ct Diaconiira Graeflcnhaynenscra. Sumtibu*
Joan. Joach. Ablcldi. MDCCXUll. in 4. min.
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nildo , který. Komuby se to zlé zdálo býti , toho na

Pópowu zkausku o sudbé (Flssay on criticism) odesjlám,

w kterémžto spisu nás básnj toto prawj

:

— rules were made but to proraote their end^
Some lucky License answer to the fuli

Th' intent propos^d, that License is a rule.

Giž pak Quinti lián (lib. II. cap. 15) powédl : „Neque

5, enim rogationibus plebisue scitis sancta šunt ista prae-

„cepta, sed hoc, quidquid est utilitas excogitauit. Non
„negabo autem sic utile e&se plerumque; verum si ea-

„ dem illa nobis aliud suadebit utilitas, hanc, relictis

„magistrorum autoi tatibus, sequemur. "

Ostatn o této wci, gako wíibec o esko -slowan-
ském, zwláste o asomrném básnictwj lepsjho pouen]
od znatehi gazyka a básnictwj našeho negen wdné pi-
gmu, ale o i du-wern prosjm. Psáno we fae Kostelno-

morawecké dne 1. Srpna L. P. 1826.

Zprdwa o Alexandrotvi Pópowi a geho spisjch.

Alexander Pope byl r. 1692 ze šlechtických rodi-

cw narozen. Geho otec z Hrabétstwj Oxfordského

posly, zatjm we Windsor-Forestu bytem se položiw ,

w pjgemném tomto mjst , saukrom žiw byl. Umel
r. 1715 w 75. roku wku swého. Matka geho, dcera

fViljma Twr/zora anglického rytje, upjmau báznj bo-

žj a dobroinnost] naproti chudým w anglické zemi slo-

wútnau se stala. Sesnula r. 1635 w 95 roku wéku swé-

ho. Oba tito rodiowé toho se potésenj na swéra synu

doekali , že bez akademického wychowáwánj , slal se

nayslowútngšjm swého wku básnjem. O tchto swých
rodijch sám Pope w listé Doctorowi Arhiithnotowi psa-

ném zpráwu dáwá ^). Sotwa ml nás básuj 24. roku,
giž utšené pastýské zpwy sepsal , w nichžto stednj

a) Wiz .- an epístlo fiom Mr. Pope to Dr. Aibuflmot, Lomlun 1"34
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cestau mezi Virgilem a Fontenellem krácj. Geho báseíí:

Chrám sláwy (temple of fame) welikau mu cest spso-
bila ; a mezi žertownjmi geho básnmi : Uchwácenj ka-

dee (the rape of tlie Lock) dkazem gest, kterak Pope
i pi malikých wcech uml moc wtipu swého mistrn
zgewiti. Pjpadnost, která se r. 1712 Panj Fémor pi-
hodila, zawdala mu pjležitost k této básni, kterážto

naywtsjch znatelwanaywtipngsjch cizonárodnjch spi-

sowatel schwálenj došla ^). Opat Conti a Markrab
Ragoni modenskj u dyvora Gijho 11. Krále mimoádný
posel do ei "wlaské , a Woltaire do francauzské a sice

tento najumlegi we wazané ei, gi peložili. Geho
znamenité Homéra peloženj gedni pwodnjmu spisu

pipodobnili
j

ginj pochjbowali, ktejby wtsj básnj
bjl, Homérli , ci geho pekladatel <^). Zkauska geho o

sudb (essay on criticism) uj spisowatele, gakby s^vau

mdlobu a sjlu zkusowati ml, ukazuge prameny faleš-

ných saudii a myšlenj, a ponawrhuge prostedky k zdra-

wého o •wycházegjcjch spisjch saudu wynásenj. Gak
tito , tak i ostatnj geho spisowé gsau znamenitj , a pro

swau wýbornost do wzdlangsjch europegských gazykíi

peloženi. Wsickni geho spisowé mnohokrát gsau \v

anglické ei tlaeni ^í). Pjtomné peloženj žkausky o

clowku wyhotoweno gest podlé piiwodnjho spisu pod
tjmto titulem wyslého : Essay on Man. By Alexander

Pope, Esq. Enlarged and improved by the author. To-

gether with his ms. Additions and Variations, as in the

last edition of his Works, with the notes of Mr. War-
biu^ton. London , Printed for I. and R. Tonson , and

A. Millar, in the Strand MDCCLVIII. Rytina w ped-

b) W. Woltiirc Lettrcs pliilosophiques. 121.

c) Histoire nn voyage litlcrairo p. 102. a gine asopisi.

cl) rknó , runj spismv Popowých "ivytláDJ tištno gost w VI djlech

s obrázky pod tjmto titulem : The Works of Alexander Pope
Esq. in six volunies, complcte. With his last corrcctions , addi-

tions, and iniprovemcnts ; as they wero dclivered to the Editor, a

lil tle bcfore his Death. Togelhcr uith the nocs of M. Warhurton
l,()iidon. Printed fur A. IMilIar, 1. and \K. Tonson, st. Lintoi , and

c. r.athursl M. DCCLXU .
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celj této knihy postawená, gest wlastnj Pópowau rukau

iiawržena i reysowána, kterážto w ohrazu zlámané sochy,

swjce (ioháragjcj , sinrli panowné , buhlinek Miiclrcem

pi prameni sedjcjm nafauknutých a se pukagjcjch

,

marnost shiwy lidské , a stéstj zemského pominutedinost

predstawuge. Nápisi na rytiny gsau tolikéž satiry mocj
a krásaii geho psaných satyr ozdobené.

Pope bydlil obyegné we Twittenhamu, w naypk*
ngsjm kragi , 12. mil od Londýna. Mylord Peter-

boruugh dal mu tam diim bljzko Tameže ze samé wáž-
nosti geho zásluh. On sobe tu zahradu skrownými ná-

klady založil, která se nad gine nákladnogsj zahrady wj-

ce wážila. Tu ho knjže Wallis w dom geho negednau
nawstjvvil. K geho pjzniwcum se poitowali wýwoda
z Bukínghamu a Chandois^ Hrabata z Peterborongh a

Burlingtonu^ Lordi Kobham^ Bathurst a mnozj ginj

welicj Páni w anglické zemi, ktejžto známostj poetic-

kého umnj nad gine wynikli. Geho duwérnj pátele
byli D. Arbuthnot^ Swift^ Gay^ Addison ^ Steel^ Tom-
son^ Murray j P. Blount ^ Rob. Digby ^ Hen. Crora-
well etc.

Co se pjtomné knihy dotýká, Pope w nj gako Mu-
dec pjse, pauze swétla rozumu k wy^etenj pirozenj
clowka užjwage, tjmto prostedkem tenáe k viy'^-

sjmu swtlu priprawiti žádá. Kde toto swtlo pestá-
wá , tam se geho rozumowánj dokonáwá , a wjra se po-
cjná. Pópowa naucenj gsau pronikawá , až do samých
wnitnostj clowka sáhagjcj

;
geho skaumánjm naytag-

ngsj hnutj clowéka neuchazegj. On w swém pedklá-
dán] spiisobu pjsný poádek zachowáwá, pedmty pil-

n spolu srownáwage, a ze základu záwrky formuge,
gichžto prostedkem z gedné prawdy na druhau procházj.

Cjl Pópuw, který sob pi této knize pedstawil, gest:

hlubokau wážnost k Bohu , a wysoké o nm myšlenj w
mysli clowka wzbuditi, geg k poslušnému oddánj se do
"wle božj, a k pestáwánj na božjm opatrowánj po-
nuknauti, \v nm lásku k maudrému a dobrotivséniu
Bohu roznjtiti , a naposledy clowku cestu ctnosti ga-



kožto gedínau k prawé blaženosti wedaucj ukázat, a

geg spolu i k plnnj tch powinnostj , které ginjm
podlužen gest, podnjtiti.

Kdokoli tuto knihu bedliwau myslj cjsti, a co etl,

piln powažowati bude, dauffám, že nemalého mraw-
ného užitku nabude , a tudj i mg cjl, který gsem pi
peložen] tohoto spisu ml, obdržen bude.

B. T.

Omylowé tlaitelštj,

které tená ped tcnjm knihy si naprawiž.

Str.



U w e d e n j.

Umjniw si psáti o ziwolu a mrawjch 61owka, nco tako-
Who (bych se s Lordem Baconeni wyslowil), coby mim lo-
Wéka doma w geho ddrdch a zaméstndnjcli uLdzalo, myslel
gscm, žeby tiilo práci naylépe bylo zajti s powáženjm lo-
Wka \v odtahu (iu abstracto) geho pirozenj a staívu ; geli-

kož abychom nkteré mrawnj ])owinnosti dokázali , na n-
které rarawné pikázanj dotjrali, aneb skusili dokonalosti neb
nedokonalosti nkterého a kteréhokoli tworu, potrebj gest
predewšjm znáti , w gakowém staw a potahu na gine twory
stogj , a který gest wlastnj c/i a které smrowánj geho by-
tosti.

Známost lidského pirozenj , gako i giných >vd , \v ne-

jm

lidskému pokolenj pirostlo, z pilného powáženj wUjch

,

patrných a pochopitcdlnýcli ástek , než z ohlcdánj tch sub-
týlngšjch žilen a wlášenj , gegichžto spoádán] a užitek snad
na wky našj bedliwosti ugde. Hddly gsaii wsecky o tchto
poslcdnjch , a opowažugi se jci , tyto mén zostili wtip lid-

ský, než srdce gednch proti druhým popudili , wjce plnuj
mravvných powinnoslj umenšily, než mrawnému uenj (the-
orii) prospti. Mohuli sob pocnlebowati, žebych tauto zkauš-
kau ngaké zásluhy nabyl, tedyby to bylo gediné , že gsem
mezi koninami, odporowati sob se zdagjcjmi, strednj cestau
kráel, wyslowenjm nesroziunitcdlným se wyhnul, a mrawnau
saustawu (systhem of cthics) mjmaíi a wšak ne wihlawau^
Irdtkau , a wšak ne nedokonalau gsem wystawil.

Toto gsem ml w newázajié ei uiniti; ale z d\vau
pjin wcr;šc sem zwolil. PrMiij zdáti se bude obecná , ie
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základy, prawidla a pikázán) takto psaná, gednak wjce z po-
átku na tenáe dorážegj

,
gednak snadngi za tjm w pamti

zachowána hýwagj. Druhá zdáti se bude prostá, ale gest praw-
diwá. Nalezl gsem totiž , že na tento spsob dala se mi onanp
prawidla hrategi ^ nežli w samé newázané ei wygaditi ; a
nic nenj prawdiwgšjho , než to, že mnoho gak woc, tak i

m7o5í (Ijbeznosti
,

grace ) dkazuw aneb nauenj na gegich
krátkosti záwisj. Nemohl pak sem tuto ástku mého podm-
tu obsjrnegi (^ii\ detail) pedkládati, bych se nechutným ne-
stal , a tenáe nezunawil ; ani poetitegi , necht nesrozu-
mitedlným pi okrase ei býti, aneb Zj^ráwnosti (náležitosti

prccision) opustiti , aneb etze rozumowánj protrhnauti.
Co se zde wydáwá, toho slušj powažowati ^^n gako ge~

nerdlnj mapu loweka , která wjce neukazuge , než w&tsj ge-
nom strany ^ gegich rozsjrenj ^ meze a gegich spogenj^ odrey-
sowánj zwláštíigšjch ástek následugjcjm listm zanecháno.



ob s a h.

£pistoia I.

O pirozenj a stawl low&ka w ohledu, na wesieren swit

{wsechnotu)*

yj íilowku w odtahu (in ahstracto), že gea w ohledu
na wlastnj swau saustawu saudiLi mžeme , gsauce

nepowdomi potahw na gine saustawy a wci w. 17

Že lowk nenj lakowý , žeby se za nedoTconalého

držeti (gako lovk) ml, ale gest bytnost k swé-
mu mjstu a stupni w stwoenosti pimená , s

wšeobecným poádkem se snášegjcj, a s cjli a potahy
(relaciemi) gemu neznámými se srownáwagjcj w. 33

Že geho štstj w pjtomném staw , djlera na neum-
losti budaucjch pjhod, djlem na nadgi budaucjho
stawu záwisj . . . . . . w, 77

Pýcha a dychtnj po wtšj známosti a osobowánj sob.
wtšj dokonalosti, pjina bludu a bjdy lowka. Bez-
božnost postawowánj se na mjst božjm a saudu o
slušnosti neb neslušnosti, dokonalosti nch nedokona-
losti, sprawedlnosti nch nespi'awedlnosti geho ustauo-
wcnj ........ w. 113

Ohawnost, pokládati se za konenau pjinu tworby , a
ockáwánj té dokonalosti we mrawném swet, kte-
ré w pjrodném nenj • « • • w. 131

Ncrozumnost žalob lowka proti opatrowánj božjmu,
kterýžto z gedac sti'any žádá dokonalosti angelw

,

a z druhé strany tlesných spusobnostj nerozum-
ných žiwoich, akoli wládnutj nkterými smysl-
nými spsobnostmi wc wyššjm stupni bjdnýmby
gcg uinilo . . . ... w. 175

Ze w celém widitcdlném swté wšcobecný porddeh a
postoupnost w tlesných i duchownjch schopnos-
tech znamenati se dá, což prjina gest podzrjzc-
nosti tworuw tworm, a wšech tworuw (na zenu)
lowku. Posta II pnost ámyslu ^ puzenj ^ myslenj ^

rozwalia (reflex ion), rozum ; že rozum prewysugc
vvšccky ostatnj schopnosti , •. . . w. 208
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Gak mnohem dále^ temo poádek a lato podzrjzenost
žiwých tworw se rozšíruge na he a zde dole

,

kde gestli gedna ástka gest protržena, n^^en ta ást,
ale celá spogená stwoenost musj se zkaziti . w. 234

Pepiatost^ hláznowstwj a pýcha takowé žádosti w« 260
Následek wšeho toho, neohmezená poddanost , kterau

sme božjmu opatrowánj podlužni z ohledu na
nyngsj i budaucj náš staw. . . . w. 282

Epištola II.

pirozenj a stawl díou^ha^ w ohledu na sebe samého
,
ga-

lozto gednotliwého ( an Individual ).

Zamsknánj lowka nemá býti skaumati Boha, ale sebe
samého uiti se znáti. Geho stednj prirozenj, geho
moci a mdloby. ...... w. 1

Meze geho schopnosti* . . • . . w. 19
Dwa základowé lowka , samoldsha a rozum , oba ne-

wyhnutedln potebnj . . . . . w. 53
Samoláska silngšj a pro . ... w. 67
Gegich cjl a konec geden a týž . . . w. 81
I^áruziwosti a gegich užitek . . . . w. 93
Panugjcj ndruziwost a gegj sjla . . w. 131— 160
Gegj newyhnutedlná poteba k piwedenj lidj k rozli-

ným cjlm w. 165
Gegj opatrné užjwánj w ustanowenj našeho základu (dle

nhož gednáme) a k ugištnj našj cnosti w. 175
Cnost a hjch w našem mjchaném prirozenj, meze ge-

gich bljzké, ale wci rozdjlné a gasné ; která gest

powinnost rozumu ..... w. 195
Gak ohawnát neprawost sama w sob, a gak se pi nj

oklamáwáme . ..... w. 217
Ze gakžkoli cjlowé opatrowánj božjho a wseobecné

Dobro býwagj dosaženi i skrz naše náružiwosti a
nedokonalosti ...... w. 219

Gak užiten tyto pidleny gsau wšem ádm lidj w. 241
Gak welmi gsau ony spolenosti lidské užitené. w. 249
1 gednotliwým lidem. ..... w. 262
W každém staw a každému wku lowka. . w. 27i

Epištola III.

O prirozenj a stawe loweía iv ohledu na towarysstwj lidské.

Weškeren swét (wšechnota) gedna saustawa towaryšstwj w. 7

ISic nenj ^kíxi samo pro sebe uinno , ani ^^n cele a
pauze pro gine ...... w. 27

Štsij spolené žiwoichw . ... w. 49
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Rozum anebo puzenj uíinkugj rowné k dobrému každého
gednotliwcho žiwoicha . . . • w. 79

Jiozurn aneb puzen/ uinkugj léž k dobrému lowar^S-

stwj WC waech žiwoiajcli . . . . w. 109

Gak dalece lovvaryšsLwj wedcrio býwá puzcnjm . w. 115

Gak mnohem dále rozumem. . . . . w. 131

O lom , což se gmenugc sLawcm prjrody (slate of na-

tu'c) . . ; ^ w. 147

Rozum puzcnjm wcdený pi wynalczenj uranj (kunsiuw) w. 170

Pri formách towaryšsLwj .... i w. 179
Poátek poliLických towaryšstwj . . . . w. 199
iSamowlády (monarchie) • . . . w. 210
Palriarchalské jzenj ...... w. 216
Poátek prawého náboženstwj a edilelstwj (governcraent)

z gednoho a téhož základu lásky . . w. 235
Poátek powéry a ukrutcnstwj (tyranstwj) z gednoho a

téhož základu bázn ..... w. 237
Pusobenj samolásky pritowaryšském a wercgnémDobru. w. 269
Obnowciij prawého náboženstwj a zemského jzen) po-

mocj prwnjho- gegich základu. • . . w. 283
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, pokoge 'a ststj
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Blud, dle nhož se to cnosti pipisuge, což gen nereati
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Zka u šk a

O C 1 o w é k u.

E |) i s t o 1 a I.

VV zliunil milý Joiie inug, zanecheyincž j)rcdnity podlé,

Njzkýííi žád«)sLciu cli a [)ytíriých hcrdub ki*;ílu,

Woliic (ži^vul niimu lo s tžkém dát míiž komu wjcc ,

Než trochu wukol nás se olilédiiaut , pak na to zemrjt)

Progdmež aspo j^aut lowka strastucJio cclickau.

Poznamenánj. W. J. Onen pjtcl Popw, gemuz tato báse w anglickem
ga/.}kii |)iij».s;lna l)yla , slul Jíenrik ^ S- Jun Bolingbrok* y a byl ta-

geniiijkeiii aiuí;lifké kiálowny jínny , vxwvl i uenostj , i lotlem, i zá-

slnhaiiii slawný.

Otewíenj básn w 5. íádkách obsahiige zpráwu o pedmtu této

básn, který gest, srownale s tytulem, zkauska o clotveku y aneb filo-

sofické ( inudrecké ) oblednutj pirozenj a cjle lowka, gelio náruži-

wostj a následkiiw gcgicb. 6ta 7. a 8. ádka ( linye) narážj na podm-
ty (tbe subjects , suješ) této zkaušky , kteréžto gsau : wšeobccný po-
ádek a cjl opatrowánj božjho

;
poádánj lidské mysli, piwod, užitek

a Cjl neb konec náružiwostj a wásnj sobeckých i towaryských ; a zlé

následky moci, rozkoše a stestj. 10tý 11. a 12. werŠ ohledá se na
obsah knih, které za tauto wygjti mli, totiŽ : rázné wlastnosti (cha-
raktery) a spusobnosti iidj , a meze wdy, které když se geilnau pe-
stupugi , neumlost se zarjná a blud násletlugr. 13tý a 14.

wztahuge se na známost lidského pokol«*nj a rozliné mrawy weku.
Za tjm \ve wcrsi 16. ukazuge nám básnj , s gakowým náwrhem (plá-
nem) psal , (otiz: Ar obrané eest bozjho opatrowánj pi tloifíku.

Lidé, proti niiuŽ psal, gakož asto nás poucuge, gsau takowj , pešto
swau dornnjnku nu wáhu stawcgj proti opatrowánj božjmu (w. 114);
takowj, gesto krieg/, gestli ilow'k i^cst ueiiastn\ : Jiuh £« ge^it ne-
sprawtilliwy (w. J 18); aneb takowý

,
genžto w mysli swé to di>innnj

pogjmagj , za zde íadnho hyjchuy atiL cnosti ncnj (epist. 11. w. 212)-
To básnjiowi pjležitosti podáwá K Vozdleuj cest opatrowánj božjho

1



2 Zkausha o lowelu.

Pehrozný labirynt ! než pedce wždy prawidelný

,

Panat, na gakéž ternj smatn s kwty pospolu roste.

Zahradu, genž swozuget owocjm
,
gež zbránno gjsd.

. Ayta ! po tom širokém poli pospolu byste pochodíme
,

Skusme, na úem což gest schowanho , a co zgeweného , 10
Skaumeymež ukrytá okolj , záwrat wysokostj ,

Gak to , co slepmo ležet , tak i což zraku w oblaku ušla,

Pjrody cesty zemež , bláznowstwj bjme bžjcý

,

Gjmeymež každý panugjcý zwyk ,
gako powstal

,

Smgme ^e , slušnoli gest, kdež mžeme, bume upjmj , 15

Wžy wšak cesty božj obramcž pi lowenstwu.
I. Rciž nayprwé, cožt o Bohu w wýsosti, co miižem

Odginud o clowku zde zawjrat, než z toho, což wjm ?

Což tu dole z lowka zjm wjc , než byt geho zemský
Od nho, nebli na neg zawrky wšecky se táhnau? 20
We swtech akoli Bh bezpotných znám stworenjm geítt,

Nám Av swt gen tomto šlepgj geho šetiti dlužno.

Ten 5 ^QXiT. skrz spaustnau nesmjrnost mže proniknaut,

na dwa cljly. W pwnjm zrowna odpmvjdá na ty odpory , které roz-

pustilj liclé , w ohledu na liepoádky
,

powstáwagjrj z p^wracenosti
lidské wiile proti opatrowán) búžjmu initi se pokusugj. W druhém
wyhýbá aneb w stíjc gde wŠem takowýmto namjtkám, skrze prawé
wyreysowánj lidského pirozenj, aneb wšeobecnau , ale náležitau mapu
cloweka. Prwnj epištola zanáŠj se sprawowánjm prwnj ástky této

hádky (dišputacj), a ostatnj ti rozhodntitjin druhé ástky. Odkud ta-

to kniha úploau zkausku o eloweku (ethyku) formuge , tjm naylep-

sjm cjlem, k obrané totiž cest božjch, psanau.

W. 7. 8. Paust — zahradu. Paušt se wztahuge na lidské náruíiwosti
(gakž w 2. epištole wykládá) wywozugjcj obé, což dobrého i což zlé-

lio gest. Zahrada wztahuge se na lidský rozum, tak asto nás k
pestaupcnj mozj , od Boha gemu wytknutých , a k wydánj se w
neužitená skaumánj pokaušegjcý.

W. 12. Gak to, co slepmo ležet. T. tj, genž nawedenj swých náružiwostj

slep následugj , aneb tj
,

genž za nimi obecného sm\slu a zdiawého
rozumu we swých wysokých, skrz Irage metafysiky proletowánjch ne-

cháwagj. Obé ty nesmyslnosti gsau w 4. epištole wyloženy , kdežto

prostolidné a mr.drecké , Štestj lidského se týkagjcj, bludy g^sau zge-

weny. Obrazec (figura) wzat gest ze žiwoiŠného žiwota.

W. 15. Smcgme ^e etc. Dáwá na wdomj , že lidské hlázniwosti tak

tuze ohawné gsau, že nonj w moci wtíjho djlu lidj poUtowanj mjti^

pi nekte»-ých pa]t pjležitostcch smjchu se zdržeti ; a že lidské nc-

prawosti tak gsau /doinné , že i naynewinncgsj zjdka magj pjle-

žitost
,
pi tomto "podmetu, cnost swau wygewiti.

W. 19. 20. Coz tu dole z clowcka zrjm wjc , nez byt geho zemský
od ncho, nebli na 7ieg záwcrky wsecky se táhnau ?

smysl gest : My nic neividjme z clowcka, leda to, gak nynj zde na
swém, stogisti {sacj) stogj , od kterého stogiste , wsecko naše rozu-
mowánj o pTirozenJ a smru (cjli) geho musj potaženo býti, a na
toto vslogisl wšecko se wztahowati. — Odkud Jiásleduge , že wšecko
naše rozumován] o geho pirozenj a smru, musj wclmi nedokonale
býti.



Rpiitolal, 3

Zrjt sw^ty na swítrch a spoc^owat w.sc \v Warchnotu f,'Cílnu,

Saiistíiwy g('(Iru': W|)ly\V zn.irncriá wo ginaii obapolný

,

25
Wscckv plíinóty zni , wilkul .sluncj se tojcj

,

KííždicTkí'- Invzcly wželikf; Už bvdlitflc zná
,

Necht rcknet, nebo pro tak, galcž g^nie, sformowalot nis.

Tvvg ale subtýliiý zdali ducb gest podpory prohled
,

Též stroge wazby, tuhé spogoiij wšcch \v godnotu ástek, 30
Autlíiu z.ÍNvisclost, k tomu slusuc jjostpovvánj

,

i stiad zdcržowati zwlátítrij cclotii Izr gc ástce?
Prehroznýli ctéz, gcnž waccko w gcdiiotii wjžc

,

A stažené Irjniá, sám ty zdržngos, nebo sám B3h?
II. Pysiiy traiialc , zwédéti chccs prjíiiiii pro tak 35

Newládny , i malý, i slepý uiiiéiis , gakowý gsi?

Nayprw ; niožrioli gest , wyskaumegž prjinu téžšj

Pro negsy nidlcgsjm uinn, menšjm i slepégsjm?

Svvé zemé matky se ptey ,
pro medle gsau duby wyssj ,

I hrubšj , nežlit ternj ,
genž \v stjnu gegich gest? 40

Neb tam wýsósti strjborriéhot pole se ptey:
Pro Jowi.ía wlšj gestit, než dráby gehot gsau?

Gcstliže wyznávvá se, že ze wšech saustaw možných
Naylepšj swolilat saustaw maiidrost nekonená,
W némžto, nemáli pogjt Wáccko, dlužno wserau se snésti, 45

W. 21. fre swhecfi akoli Buhbezpoctných a t d. „Hune cognoscimus so-
lummotlo pn- propiictates suas et attributa , et per sapienlisíimas ut
optimasieruin strucluias et causas íinales." Newtoni Princ, ScoL gen,
sub fin.

W. 30. a 31. — tuhé spogenj wíech w jednotu ástek

^

útlau ííttfise/ust — Myšlénka pc«t welmi zuameniti
,

s wrlíkaii imidrcckau krásau a náleiitostj wy£ja«lfná. Sauslawa we-
íkcrého swta ( wicchnoty

) gfsti sposí.nj píjrodnýrh a mrau'n< ch
schopnost

j ,
gako lidská saustawa , tlesnyc/i a. duchownjch. Skrze

tuhá .spogenj ledy naiážj hásnj na pjiodné, a skrze átU záwiselosti
na mrawntí schopnosti. Ponwádž zkauíka o clowéku nenj saustawa
o prjrodnosti [naturalismu), n\c pirozeného náboienAtwj : otilud po-
chod)

, že kde napedk lade básnjir, ze nepoádky niagj «me'owati k
ijkteréniu wySíjinu dolvu wpr /rodném swt , také napredklade

,

Že inagj Ici sniiowati k nkterému Metíjniu dohru we mrawném.
sTvl, gakž patrné gest z tchto wznených obrazu w následugjrjch
ádkách

:

Rány zemtresenj gcstli' ncrusj nebe cjle ,

Gak Catilina tohot neb Rorgia niiue dowéati ?

Krom nho kdož poznal, j hijskánj ruka í jdj
,

K(h)Ž zeílý Oceán zdwjhá
, kdo mu welny kolébá.

Kdož diwokau hrdobu wiítjpil w mysl Césara reka?

W. 35. az do 42. W tchto wersjrh hásnj • krásau w rozsurowánj
,

wzneíenost mvšhuikv spo-il , kdežto podobné píiMady , ke skusenj
swym odpornjkum petlstawené, práw lak trefn ohawnost gegich ža-
lob proti poádku

, gako i darcninosl spytowánj gogich tagcmstwi ho-
zjch ukazugj.



4 , Zhauska o dloweku*

W nmž wše , co liowstáwá
,
'po stnpnjch bére poátek,

Zgewnet gesLi , na tom že citw a pjrody ebri
Stupni ge dlužnot byt, gesto clowkera se nazjwa

,

Tat ge otázka genom (by se hádal gakžkoli dlauho) :

Kiwduli Bh uinil gemu tam , kdež dal gemu mjsto? 50

Z ohledu na clowka Avše to, což se kriwda nazjwá ,

Mže a býti musj sprawedelnost w ohledu na Avše

,

Pi skutcjch lidských, byt s tzkostj konalit se,

Gednoho sotwa dogjt množstwjm lze ge "cjle konán j ,W božských djlech swg ne genomt obderžuge každé 55

Cjl, nýbei^ž w týž as smruget ke druhému užitku.

Takt i lowk , ^qwt. sám sob se zdá býti tu hlawnjm

,

Snad gedná co druhý w spogenj s neznámými okreskem,
Kdež kola týkage se smruget též k cjli ginému,

ástku widjme genom , spatit nám nelze celosti.
^

60

Když pyšný zrozumj k, pro geho obmezuget muž
Herdy bh , nebo pro no žene skrz šjrinu j)aušt

,

Když hlaupý wl zwj ,
pro zde twerdau zemi láme

,

Gestit obt, zase jDak i Bohem gest hnedky Egiptským

;

Tehdáž nesmyslná lidská má poznati pýcha 65

Skutky, i wášn , i cjl, užitek též gestoty^ lidské

,

Pro pracuget , terpj , pro má meze, geslit i puzen,
Této otrok hodiny , w naybližšj gesti bohem zas.

Nerci : božj chyba gest to , lowk že nenj dokonalý ,

R-ciž radšj ; že lowk dokonalý gest
,
gako má být

,

70

Známost] pimen k swému stawu gestit i mjstu

,

as mu oka mžik gest
,
gcho prostora gesti genom punkt

5

Máli lowék nkdy w^gistém SAvt byt dokonalý.

Což t za wc , skrlit , nebo pozdgi , tamto aneb tu?
Kdož dnes gest blažený, práwt tak a úpln gesti, 75

Gakž ten, ^enz. dáwno blažený byl ped stoletjmi.

III. Maudrý Bh i^ed wšjm stwoenjm osudu krygc pjsmo,
Wšecko mimo stranu, genž gestit nám wyznamenána.
Ped howadem lowka známost duch ped lowkem skryl,

Syc ze smertedlných bytnost kdoby moh' strpti zde ? 80
Skwostnost twá rajnj wycedit krew dneska beránka

,

Twau kdyby rozw^^hu ml, zdaž poskakowalby a hrál se,

Do smrti gest spokogen, na poli kwtiiau škube pjci,

Ljže ruku zdwiženau k cczenj gelio kerwi newinné.
O slepoto w pjžt^j wci! dána žiwéinu milostj

,

^5
Mjsto by každiký wyplnil ,

gež Bh wymil mu

,

Kdo steynýma, co Bh ," oima wšclio , medle uhljdá ,

W. G4. Bohem Egiptskvm. Tak nazwaný, ponwádž Bh Api* byl \t ce-
lém K<íi|>i ode wšecli božsky ctn.

W. 87. Kdo ziPtclcin stoyným. Matli. X. 29.

W. 91. Takž se pokor nadcgj. Nadegc biulauejho blahoslawnstwj sa-
mým Bohem gest do srdce lidského wstjpena

,
gaLo2to nayozagist-



R 1) i í l o i a 1.

R(ka vvi<ij padali, mdlé rownéž wrahce liyriauti

,

Prwky i sausLawy též se praskem alroskotanc w rum .

JJuJjliriu pukiiauti zde, celé .swély larnln se rjcct.

Takž se jxikor nadgi , treslawynii krjdly wyljtcy ,

Smcrti ekev mistra pjsiiéiio wzJNVagc IVma,
Geriž li nedá poznat, z<le hiidaiiej Iwé blaženosti.

Než nadgj té kogj pede k t\vé blažmosti nynégáj.

Prcsladká nadge \v lidské duši wéiié se prýžtj :

Nikdy lidé negsau štastnj , ale hýti magj \vždy ;

Diieli newliodtiý a zmezený wždy wné z domu wlasti

Zstáwá \v pokogi , k živvotu prjstjuui wyhjhá.

90

^^

ngsj hlaženost , která zde od nás pow^dycky utjkú, pro dobrého 2Io-

wka uu pozatjin gest /acliowána. Píjina
,

pro kterau básnjr tento

díiwod swolij k doká/únj hudaucjho stawii ,
pícdiiost mu nad gine

dáwa^r, gestit ta: aby swé saustawe (která grst w sublýlném a pona-

pra\v<'ncín platonismu /aloícná) píjgcmnr;>íšj srowrialosti (gracc o uni-

íormiy) udlil. N a d «> g c zaduste byla Platonowi zwláštnjm duwo-
dorn k dok.á/-ánj budaucjho stawu , a ta slowa, kterých zJc užito, —
thc 80ul uneasy etc. -duŠc wždy smjtaná (nepokojná) gest zwlástnj

Platonowa niluvva. líásríjí- tedy , na tíímto nijsl wýslown powjda .

ze liuh této nadrge nám udilil , na rnjsto toho budaucjho blahosla-

wfi.stwj , kttré nynj od nás zudríuge. \V druhé swé epištole wzdy

lále jxistupulíe ka: ze tato nadjíe mi wc smrti náa neopauštj, která

Wsecky poruíitcdlué wci nám odnjniá.

Nadge za hrob gdet , ni píi smrti nás neopauŠlj.

A w 4. epistob? ukazuge , kterak tato iiadge u;est dkazem budau-
ejho stawu z powá/.euj Hoha

,
gesto nadarmo žádné žádosti do srdce

cJowka new8tj])il , auel) ehož on umjnil , má nám býti popáno.

On zj
,
pjrotla pro w lowcka wštpugel we saméiío

áku známého blaha , neznániého mu wjru ,

(Pjrody žá<Iuému rodu pjkazy dány na darmo
Negsau, než každý , což gen chce , hledá, to nacházj).

Genom ud pol/ozného lowka se to wztahuge , když jká : že nadtge

od cjlc ku tjli \vede etc. ilylolby tedy wcliká nesrownalost , kdyby
se tu oklamánj dokázalo.

W. 95. Geni ti nedá poznat zde budaucj twé blaženosti. Namjtáno by-

lo , že saustawa o nayhpíjrn swUt zemdljwá ostatnj dkazy budau-
ejho slawu ;

poiu^^wádž
,

g<'stli to zlé, které pobožuj potlstupui; j. na-

pomáhá l)oi)ro celosti , te<ly wše gest zde w poádku , a nic ueutra-

cugj , než co nepináh-žj k dobrému poádku: aniž pobožnj lidé ma-

gj pjiny náprawy oekáwati ,
^'stli to zlé , Iteré podstupugj, tako-

wéto má smn>Nváuj. Na to se odpowjdá I.) že básnj nám powjdi

(w epiŠt. IV. \v. 3G1) že Buh miiuge od clku k vástkám, 2. že

saustan^a o nay/fpsjm swctc , negcn onechno pirozených dukazu^r

nezemdljwá , ale radgi potwcrzuge a podepjra. Nebo gestli onono

zlé
,
genurŽ ilobj poildáni gsau

,
gest samý nepoádek l>cz smeowánj

k wí^^tšjmu Dobru celosti , tc«ly , akoIi odtu<l oprawdu musjmc za-

wjrati , že píi^dc to zlé zatjui tlo poádku, prdce ale tento ohled

wcj
,

pedstawugjcj nám, Že Hulí nepoádky ze žádného cjle uetipj,

leda aby ge w poádek u\Tcdl ,
podáwi uáui wcliui njzkehu (fH)illhu)



S .
' Zkauska o lowtku,

Ay! bjtlný Inák ducha i^odnes nezwedenélio

,

W oblaku Hospodina spatuget , a Ave wtre ho slýchá > 100
Duch geho nikdy nebyl nauen herdými wdami

^K cest slunené , neb až k mljné cest wybjhat

,

Prosta prjroda pede oekáwánj gemu pála

,

W oblace tam za hlawau behu , wysšj b^rdlo nebeské

,

Bezpengšj swt shrazený hágw sirokostj

,

105

Šíastngšj ngaký ostrow na spaust hlubin wod ,

Kdež gednau otroci spatj sNvau gest milau wlast

,

Nik nenalezne t muk, ni kestan po zlat mraucjch,
Býti pjrodné geho ^^n žádosti ge dosti,

Andlských nechcet perutj , ani Sérafa ohn

,

* 110

Myslj gen
,
geho pes wrný že w gedno nebe s nim

Gsa wpuštn weselé towarystwj mjti bude s nim.

IV. Nu ! gdi ty maudegšj, a na wážkách smyslu podlého
Swáž swau domnjnku j)roti božské péi milostné

,

Wsecko chyba, rciž, gest, cožt zdá se genom takowau být, 115

pochopu o maudrosti bozj. Ale gestli toto zlé (srownale se sausta-

wau o naylejpsjm swttl) píidáwá neho k wetsj dokonalosti celka,

takowá píjina slaužj k dokázánj geho dopustenj
,

gakožto podpora

nasého pochopu o maudrosti božj k wyšŠjm nábožliwýui cjliim. Zatjm,

což se nadgi odplaty pobožných lidj týká, tato wždy we swé puwod-
nj sjle pozstáwá. Nebo náš pochop neb pogem božj sprawedlnosti

,

a gak dalece táto sprawedluost božj s odinenau se zanáíj , tale ne-

promenitedln a cele gedna a táž pi obogj teto hypotezj. Nebo ,

a saustawa o naylepsjra swete to pokládá, že zlé samo se wy-
iiahradj skrze to Dobro , které «' Celku spfisobj ; nic mén wsak
pedce toto daleko gest wzdáleno od toho napíedpoloženj , žehy ca-

stechá pro obecné Dobro snášeti se mela ; anobcrž k podstat této

saustawy pináležj zawjrati , že pi wyrownánj wecj , když Celek sta-

wu naywtŠj dokonalosti dosáhne , ástené a wseobecné dobro se

sgednotj.

Ay! takowé weliké snešenj swta gesti plynaucj

Z gednoty úplné stegnosti
,
poádku wecj wsecli

,

Kdež weliky i moly , mocny i mdlý uinn gest
,

By slauzil , ne trply sile pák na e;iué neudjral etc.

Ep. III. w. 295.

které sgednoccnj nemeloby mjsta bez odplaty dobrým lidem za to zlé,

které tu wystáli.

W. 97. Z domu. Složenj slow (konstrukcj) gest toto: Duch (t. gsaucj)

wn z domu (newhodný a smczoný) wybjhá etc. kterými slowy liás-

nj mjnil pouiti, že pjtoinný žiwot gest toliko prba, neb zkaiiŠka

pro budaucý mnohém wjce k podstat duŠi a k s^^*obodnému cwicnj
gegich wlastnostj pimený.

W. 99. Ay! hjdny Indák, Básnj
,
gako powdjno ,

poruiw clowku t-
šit se s ákau budaucjho blahoslawnstwj ,

ukázaw mu , ze ta nadcge
gest nayozagistngsj , a daw mu woliní potrebnau wýstrahu;

Takž se pokor nadgj teslawý-ni kjdly wyljtey
;

odwoláwa se n • ty potwory , které zatjm (w cp. III. w. 265) opisuge,

gakožto sfawgjcj /;e>t/o na záhj , nebe nap<c/iu, a namjtá gim (od
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Míílo utljlj tam. tnio mk z.isr prjiiiriolui dúwá ,

Zkaz slNVorciij každé k. Iir(, atub gako chul tobé gni gdc,
Ki wiiak : gesLli clowk iKritaslen, liuli že gc ricpráw,
Gesfližc o clowékat nesnáaj pée samého

,

Goslližc sám tu ncnj dokonalý, tam wždy nemá žil, 420
Zprawcowi wylrhiiiž z bužskc iMikv wáŽKii a hf rhi ,

Pozuovvu saii sprawlnost hožskau, bu sám Boha saudccm.
W pýsc rozumáLvva genom náá , ])jtcli , pauze Icžj blud,
iS\véh(# kola spauslj so wac, w nebe tiskne se mocné,
Pychá k wýsnsLem hlazeným nebe wcždy wylJLá, 125
My chceme hýti duchy , duchowé Bohy žádali býti

,

Gestližc audélowé padlit dychljcc po i)ozdL\vj

,

Když chceme andly být, odbognj r<)\vji i íuy gsmc.
Zákony pak kdo riebes picNyrátit chtélby poádku
Wulj prohrctíUgrt rowiiéž proti prjin wénc. 130

V. Ptey 30, gaký gasn swjljcjch tel ge nebeských
Cjl , gakowý aucel zt;in ? py^ný odwece : pro mne

,

Pro mne hudj ze sna pb^duau moc prjroda ron,
Rostliny pokropugjc , každiký rozwiuge kwt ,

Pro mnet^ rok po roce kmen winný nektarovvau slast, 135
Pro mnet balsamowau wni swaii rže wydávvá ,

Pro mne tisjc z hlubokých dol poklad roné se herc,
K mémut ozdr.iwenj ze tisjc pramen se kyselky
Prýstj

,
pro nnie tcet moro, hy mne kolébalo mjle,"

Denné mi též slunce wzcházi , by swetlo dalot mi, 140
Zem gest podnože má , a nebeská obloha kro\v nulg.

]Než zdali nczblaudj od swého pjroda cjlc,

Když snu*t pehledla z hokých stupugct dolu sluncj

,

w. 99. aa do 265) prjklatl ubolieíio Iiuiyána ,
gcmuz léí prjroJa tuto

vbecnau nadcgí lidského pukoienj dala : ale akoli geho nezwedený
iozuni swcdl í,'«'g k ro/liiiýin détin.sk.ý;n fantazicm , lýkagjcjiu se pi-
ložen j budaucjho slawii

,
j)Iedce tak tlalecc gest wzdálen od wytcwe-

11 j nkteré ástky swého wlaslnjlio pokolenj (nepráwost, která z pýchy
Nvd toliko powstáti mohla), že ladgi i swého tvtrného psa wljdn
pipauštj , aby s nim towarysil.

W. 123. ff^ pjse. Arnobius ntíiiúX posmlek týchŽ uesrnyslnostj , o nichx
za to- mi, ze z pjiny tu po/aanienané powstáwagj. ,,Nihil cst, quod
„ nos fallat , nihíl ({uod nobis polliceatur spes cassas (id íjuod nobis

,v a quibusdain dicitur viris iniinodeiatu sni opinione suldatis) antmas

,, iinmortales esse , Deo, rerurn ac principi ,
gradu pro\iinis dignita-

,, tis
, genitore illo ac pate prolatas , diuinas , sapienles , doctas ,

,, ncque ulla corporis attrectatione contiguas." Adiersus gentes.

W. 131. Ptey Se gaký gasné swjtjcjch tlge nebesiji ch cjl. Ta srajiná

obrazotworné moci domnjnka, le wetsj djl hmotné (materialaj) «au-

stawy
, gestit gen k užitku loweka sformowaný mudrctw) ( tílosotie

)

dostaten wyložilo
,
gesto obecný smysl (sensus commuiiis, Common

sense) gako básnjr }M^znaracnáwá , k té známosti nás wede , ze naij

. »polutworowé , na tuto kauli za spoluobywatdii nasjch opati owanim
božjm postawenj, i k spoluuastustwj s námi w gc^icli blahoslaweusl-
y>) ureni gsau.



8 Zhaušha o low&ku.

Msta cela tesenj zem pohlcuget w gediný hrob ,

Neb potopy w hlubiny sraetagj zem národy slawné , 145
Pýcha po\vj : ,,Tiikolit, nebo prwnj pjina Avna
„Dle wšeobecnéhot , ne dle ástek zákona gedna,

,, Málo tu wygmuto gest; gisté zmny gakž se poal swt 5

,, Mželi býti twor dokonalý? proby lowk sám?
Gestliže jDrjrody cjl weliký lowka blaženost ^'^xi

,

150
Pjroda wystupuge z swé cesty , nemáli lowk též ?

Tak gako týž auel promnu chcet slunce a dést

,

Stálau též promnu w lidské žádosti Avy^yázj

,

Gak wného nenjt gara , neb nebes oblak pražných
,

Tak ni lowk wždy nenj mjrný , maudrý a pokogný , 155

Rány zemtesenj gestlit nerusj nebe cjle
,

Gakž Catilina to mž , neb Borgia tamto dowésti?
Krom né§ kdož j)oznal, j bljskánj ruka rjdj

,

Kdo zešlý Oceán zdwjhá, kdo mu welny kolébá.
Kdo diwokau hrdobu wštjpil w ducha Gésai-a reka , 160

W. 151, Frjroda ' wystupuge z swé cesty etc. Když komety (hwezdy

s ocasem) pohybugj se \v rozlinjch excentrických kolách na wŠecky

položenj spfisoby , slepá náhoda (fátum) nikdy to spusoljiti nemohla
,

aby se wšecky planety gednau a taiiz cestau w kolách s stícdcm sraj-

ených (concentrických) pohybowali ; wygmauc nkteré nepatrné ne-

prawidelnosti, které z obapolného uinkowánj komet a planet gednech

w druhé pocházeti , a wzrustu schopné býti mohau
,
pokud této sau-

staw oprawy se nedostáwá. Izáka Newtona Optíc. ijuaest. ult.

W. 156. Rány zemhresenj etc. Nktej se omylné domnjwali, žehy tu

srownánj bylo , mezi uinky dwau wcj na tomto zemském swete
,

gesto ne gen krása , ale i prawost tohoto petlnesenj w tom záležj ,

ze se tu srownáwagi ucinky í^edné weci we welkerém. swcte wubec ,

s ucinky obecnými a známými w tomto zem,skepi swUe. . onewaaz
pedloženj , na které zde dotjráuo

,
geslit. to ; ze ástené zlé smt-

ru%e k dobrému Celosti.

Z ohledu na loweka wšc to , coz se kiwda nazjwá
,

Mže a býti tnusj sprawcdelnost z ohledu na wše. "W- 51.

Gakž to ale básnj potwrzuge? chcemeli onemno mužiim wrili ,

—

wyswtlenjm uinkmv mrawného zlého w nkteré ástené saustawe

skrze uinky ásteného pjrodného zlého w tetéž saustawe , a takto

snadné wjtzstwj swému píednesenj nabýwágj. Ale nás básujr ginác

rozurauge. Cesta k dokázán] gcho petlneŠenj
,
giž poznal ,

byla ^vy-

swtlenj uinkw ásteného rarawného zlého we wcskerem swete

(wŠechnot) skrze wyswetlenj píjrodného zlého w ástené saustawe.

Ani ástené mrawnj zlé nesmuge k dobrému veškerého sweta; gesti

zagist tu otázka, kterau z pjiny naŠj newdomosti mnoliych ás-
tek AveŠkerého sweta nemžeme giná

,
genom ze známých ucinkuw

,

rozhodnauti : prawidla pak dkazu wyhlcdáwagj , aby obdobné (by

analogy) bylo dokázáno t. g. pnpogugjco gre k nemu a srownáwa-

gjce s nkterau gistau wcj , to pak gest wc gista , ze ástené
pirozené zlé k dol)rému ástené saustauy smeruge.

W. 158. Krom ncg kdož poznal. WzneŠenost , s ktcraužto wcliky pj-
rody pwodce gest z<ic wýlcae wyobiazcu

,
gcstit toliko druhá toho
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Ammoiia c<ísln k<lož ohracj k trestu lovveCcnstwa?
Z I>>i í'y gcnoii naduh' [xx-hodj toto r<>zsiizoNVÚrij :

(iakž o prjrodiiycii, tako rnrawiiycii sauriic wéccch wždy.
Pro mám w Iti^hto winit nrbc, obraíiowaL ho \v onéchno,
Máli W obaii saud býti ])ra\vy , poddat se inii dlužno. 165

Námby se lepe snad zdálot byt zde, kdyby paiihc

Gen siiericnj bylo, neb sama bydlila na swété gen cnost

,

By wzdiich , aneb weliký oceán wétruw nepocjtil,

Mysliby nikdá nám ncpobauily nárnžiwosti.
Než «^>^e bof^ni se w swém sLa\v dcržj na sweté šjrcm , 170
Lidskéliot žiwota prwky gsaii nárnžiwosti

,

Rád Wtícobc cný hned gakž vvscchnota došla poátku
,W prjrodé, tóž pi lidech naymaudrogi ustan«)\ven gest.

Ví. Což chcet tento lowek? te žádá wzhuru wyljtat,
Nemnoho racnsj gsa, chcet wetšiin angela býti;

^
175

Te dolu pod sebe ze w scrdci zdá zarmucowat se,

Z prjiny té , že nemá moci býka , ni inedwéda raucha.

Rjkáli: wšecky twori že stworeni pro nhot gsaii ,

Rcíž
, gakowy užitek z nich , mel w-^eckých kdyby sjlii

,

Prjróda k tmto gsaiic bez marnotratnoty pregná
,

180
V\ laátnj nástroge gini , též sjly narjdila wlastnj ,

Wšecky nedostatky zdálé wšem nahraženit gsau
S stn|)nmi krol kosti zde, a tamto stupnnu sjly

^W prjmrii náležilém každikéiio st\vorenj zwláát

,

Nic piložit nelzet , ni ^wzjt též raožno nenjt gini. 185

Každé zwje i bruk, stastnj gsau w swém staw každý
,

Ke lowkn zdaž i3iih , a saniénuit gest nemilostný ?

Máli luwk sám gen, geštot gmcnu^^et se rozumuvni,
Nepestát na nicm, gestlit mu nciij waeho dáno?

zláslnjlio pídnníonj okrasa. NagwtŠj krásu gcho inj spusob tohoto

wyobrazoiij (dispcnsation) postawcný naproti opsán] gelio tytiilu.

W. iOG. Náinby se lepe etc, Snadhy se nám lepe, jk.á, zdálo, aby zde

nic na swt nebylo , gen samý pokog a cnost.

By wzduch aneb weliký Oceán wtruw nepocjtil

,

Mysliby nikdy nám nopobaiiily nárnžiwosti.

Nei
,
powái, že gako naše pijrodná saustawa bogem ziwelných ái-

tek býwá podporowána ; tuk i naše umná saustawa ( intcllectiial

Kystem ) potýkánjm naŠjcli núružiwostj , které gsau našjch inuw
iiwlowf.

Shnvcm , gako her. liobrodinj baiirliwých wetruw , i wzdiicli
,

I mocby se w bahno obrátili, a zka/ilihy se, a wseobecnau nák.i/.u

by rozsjili po wSech pokolenjch žiwoiihiiw , které w nich byillegj
,

aneb nimi /drŽowáni býwagj ; tak b<'z dobrodinj náružiwostj , tako-

wá cnost bylaby pauze gen úinek nediustatku takowýcii náruliwustj
,

bylaby bczžiwotnj pokog a stoická neitedlnost.

Do hromady složená , wšak k srdci se. nawracíigjcj

Mocnost w.iak mysli ctviccnj gc , ne oilpoinek sil.

Ep. 11. w. 103.
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Štstj lidské gest (kdyljy Izet bj^lo pýše nalézt ge)
Nad lowj nekonat , ni nemysleti pjrodu nikdá

,

Sil sob newlastnit ni tlesných, wje ni duchownjch
^Le takowých, gakowých geho mžet pjroda nésti.

490

Z pjiny té gastié gedinér^že lidé gsme , ne^ maiíchy. 195
Rciž : subtýlngšj zrak mjt což prosplobyt nám

,W sýre mole spatowat , k nebi pozdvvihnaiiti nemoct se,

Ostegšj tak cožt, a pitom se tásti pedewšjm

,

Cjtiti bole žiwé, u wšechnech mjti potinkách ?

Což pak ich? ržj kdyby^ páry perychle do mozku 200
Westelugjce lidi smrti bjt wonnymi bolestmi ?

Pjrody hrjmánjm zwuk ušjm by hml hrub igným

,

Ohlušowal kdyby nás hudbau tl swerchowaiiých wždy

,

Q gak pálibychomt , aby nám Bh stále udjlel

,

Sustjcjch zefirw, hrjcjch mjle potk, SOS
Ayta i nenjli dobrá , i maudrá prozetedelnost

,

Gak w tom , což dáwá, tak w tom, což nám odejDJrá?

Odtud, na mjsto , abychom bog žiwiw a aáružiwostj mysli, {»ako ne-
poádek sob pedstawowali , dlužnot nám gich powažowati gako ást-
ky wseohecneho poádku opatrowánj božjho. A žeby tomu tak bylo,
patrné gest z gegich stálého a nepromenitedlného bhu po wsecky
wky, od stwoenj až do pjtomného asu.

Rad wseobecný hned gak wŠechnota došla poátkuW pjrod
, gak pi lidech, naymaudegi ustanowen gest.

Odtudto spatugeme , zby to weliká byla nesprawedlnost , kdyby-
chom w podezenj wzali spisowatele , že neprawosti smlosti dodal
(encouragement). Geho saustawa

,
gako wŠecky ethické epištoly uka-

^^%] >
&cst tato ; že náruziwosti z pjcin swrchu piwedených gsau

potebné k podporowánj cnosti j že náiužiwosti , oprawdu , we swém
wystupku neprawost wyvvozugf, která gest , we swém wlastnjm priro-
zenj , ze wsech naywtšj zlé , ze zlého užjwánj swobodné wule lidské
pocházegjcj , že ale Bh we swé nekonené maudrosti a *dobrot pi-
rozené cesty geho zlobiwosti (malignity) k dobrému lidského Štstj
obrácj , a pisobj , že se stáwá pramenem wŠtobecného dobra.

Wná maudrost ze zléhot Dobré wywodjcj. Epist. JI. w. 175.

W. i70. If^se bogem se w swém. stawe, Wiz tento podmt rozŠjený
w epišt. II. w. 90 až do 112 , 455 etc.

W. 175, Nemnoho m,ensj angela. Uinil si ho málo menšjho Angel ,

sláwau a ctj korunowal sy ^e^. žalm. Vlil. w. 6.

W. 183. S stupnemi krotkostj. W pýtw žiwocichuw za gasnau pr-
powed (axióma) to uznáno, že w té mje gako který žiwok s sjlau

gest wystrogen , tak i geho krotkost gest umenšena , aneb gako gsau
ziwocichowé s krotkostj wystrogeni, tak gegich sjla gest znjžena. P.

W. 203. Ohlusowal kdyby nás hudbau tel. Tento pjklad gest poetic-
ký a práw wznešený, ale nedobe položený. Spisowatel po mudrec-
ku se hádá w pjpad takowém , který užitj prawdiwých, pauze smy-
sclných pedmt wyhlcdáwal, a což horŠjho gest, on o tomto, gako
o skuteném pedmtu mluwj — pjrody hrjmani , ctc. Ten pj-
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\ lí. Gak (l.ilí k<»3l\v«>rciij .siruky wztaliugfct 3C poádek.
Tak wziiásj sny.sliiytli i dut liownjtii ti i Si* mocj schod.

Wiz ,
g.ík se k cloNvka z(J\vjíiá rodu, genž kraluge zde, 210

Od zelených niiriad žiwokuvv we tráw bydljcjch
,

Gak rozdjliiý zrak, il po.slred koniny každé,
ZíisLery kerlowy mrak, bystrost papreska rysjho:

ích Ivvicc pádjcj , širokau ])au8tj za koist] ,

Sljdných psuw , slencgc splaácné zvvri vvysiakugjcjch :

Sluch též od živvokuvv \vc vvodách tekutých plowagjcjch.

Až k téni , gcnž w zelené sladce sweholj z gara haustj?

Rovvnž tak pawucj gak suhtýiný prt podiwiié I

Cjtj každau nit, w tkanici 3\vé ži\v w^ude gesti :

VV auLlé welcc gaký gestit subtýlné prawý cit, 220
Ze zrostlin peplných gedu táhne slasti hogjcj ?

Gak w svvini rozdjlné piizcnj gest clirochtu nawyklc

,

W srowiiánj 3 puzenjni, slone, twýnJ, ans \v plce rozumný!
Gakž ono od rozumu skrz zwlástnj mrjži délj se

,

Wždycky gsa rozdlené , pedce vváak bljzko ležj wždy , 22S
Rozvvaha, gaktc tuze spogcná s panietj w duchu lidském;
Gak tenkau iiradbau pocit od myšlénky délj se?
Prostrcdnj moci gak vvolmi spogiti snažugj se

,

pad gest od tohoto ro/.djlný, když w 254. o pohybowáiij nebcalých tel

pod wzncšcnýia obra/.oin panu^jcjch angelu luliiwj : nebo byt zde
panugjcjch angelutif Itylo , aiurb ne , tu gcát skutnc pohybowánj ,

choz se ccloinii tunuito duwoclu nedostáwalo ; než gestli tu žádné
hii<ll)y swrchowanjtch tel [kaulj) nenj , tedy tu žádm-ho skuteného
zwuku nebylo , ehož geho dkaz wynalézti powinowán byl.

W. 214, ich Iwice pádjcj, Zpiisob , kterým íwowt' na arikanských
paustech sw.iu koist lowj

, gest tento : nayprw wycházcgjce nonjho
asu welikýni hlasem zarwau , a potom posluchagj hmotu od rwej w
gegich uteku uinného , honjce ge po sluchu a ne po ichu (wo-
nnj). K prawde se podobá , že k historyi honby jakalowy pro Iwa
pjlczilost zawdal nedostatek ichu pi tomto strasliwem zwjcti. P.

\V. 225. Jyzdycky gsa rozdlené etc. liljíko pro podobnost pusobenj

;

rozdleny skrze nesmjrný rozdjl w prirozcnj tchto mocj.
W. 227. Gak tenkau hradbau etc. Tak tenkau , že neznabožstj mudrci

gak o Protagoras my Uenj gen za cit drželi, odtud zawjragjce, že kaž-
dá fantazie aneb doninjuka každého lowká gesti prawila. naaa
gjtfVTaata fgv aXridr,:. Ale básnj nás filozofnegi uril , že g««u w
samé wci a podstatn rozdjlné, byt i gak tenká hradba byla, Itertu
gsau rozdlený. Tak (abychom wyswtlili prawdu tohoto poznaraená-
nj) když zcmmeic troghranjka powažuge , rht dokázati , že geho
tri uhly gsau dwma pjmým rownj , má obraz ritcdlného troghranjka
w «we mysli, tot ctt ; nic mén wíak pedce mutj i pochop (ideu,
pogem) umného troghranjka mjti , tot myšlénka : z té gasné pjiny.
íe každý obraz aneb nialowánj troghranjka musj býti budže tn|>o-

uhelný, aneb pjmouhelný
, aneb ostrouhelný ; to ale , což w geho

roysli gest podmfem této prppnvdi, gest priclna troghranjka , ne-
prirená nkteré z tchto tj pokolenj. Na toto wyprawowánj gest za-
loženo, což Ariitotele* ekl A'o»//4oro xivi totan , ra ttn ffavxaa-
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Gimž wsak z wyznaené meze naskrz nelze wygjti.
Zdaž pak bez slušné poslaiipnoty , raohlyhy tmto 230
Podmanné onynot být , pak poddáno tob wše ?

Když gen twým rozumem wšeckých moci podmanny gsau.
Zdaž negsau moci, ty wšecky w gediném rozum twém?

VIIL Prohlédniž j^owtj, široké moe, též i celau zem,
Každý hmot hýbá se žiw ,

pracuget, porodit cht. 235
Wzhru, gak AVysokoí^wznášj se žiwot do powtj,
Wkol gak široko I gdet gak dolu do hlubokosti í

Zpaustný bytnostj etz I od Boha genz se pojná

,

Bytnosti Avyššj , wzdušné , lidské, lowk, andl,
Pak howado, pták, erw, ryba,hmiz, eho zrak nedosáhne, 240
Ni sklá newystihnau 5 od nesmjrného poátkem
Až k tob , od tebe pak k niemut. — Kdybychom byt

wyššjch
Žádali dostihnar).t, nižšjby chwátali zas k nám :W tworb gináby celé, pehrozná zstala prázdnost,
Kdež gediným zlomeným stupnm pokazj se celý schod, 245
Z pjrody pak etze zlomiž ohniwo, gakž se ti Ijbj

,

Gedno , deset, i tisjc deset, pedce láme etz se.

Paklit saustawa se wšeliká w postaujonot krautj

,

Geštot podstatnj w pei^odiwné spanst celosti

,

Naymenšjm zmatenjm w gediné , ne onat gediné gen , 250
Než celoty wšecka spausta w mžiku tomby padla w rum,
Nech* zemi bez rowné Aváhy z kola nkdy wybhnaut

,

Slunce
,
planety nebem poletj hez zákona bludn

5

Necht kralugjcj z swých kol zmrštni andlo^Yé gsau,
Bytnost at na gine, s\vt na swt neolit urazj se, 255

fiara eivav t ^ tíds xavia qtavxaafiata aXX* ax avev (pavTuafiaToiy

„Pochopy {pogemowé) mysli rozdUugj se w necem od citedlných obra-
z^ oni negsau citedlné obrazy^ ale wsak predce negsau z cela sn^o-

bodné aneb z cela oddclené od smyslných obrazuw,

W. 238. Zpaustný bytnostj retez. Ktložby tedy neuznal, že tak har-

monické (snásenliwé) spogcnj w usporáclánj wŠech wcj ,
gakž tu gest

opsáno, gest nesmjrn (transcendeatly) krásné? Ale osmlnjci ( fata-

listowé) takowé napedkladuu — Pro tedy? geli Prwnj, swoboduý i-
nitel

,
geli weliká pjina wŠoch weej wytewlená oil tak wyliledaného

složenj
,
ponwadž nktej lidé swau modlu , náhodu (fatuui) posta-

witi chtegjce , ohawne ho picdstawugj, gakožto pícdsedjcjlio uad tau-

to saustawau ?

W. 24Í:. lí^ tworbz ginácby cele etc. Toto gest paulié gcnom wyswet-
lonj , naráicgjcý na pcri|)atetickc /j/enw/zz a vacuuni ; plné a prázdné
zde rozumné , wztažené ne na látku (materii) ale na ziwobytj.

W. 24:8. Pakli saustaiva se — kra utj, Slowo toto uarážj na pohybo-
wánj plauctnjcli hmot každé saustawy , a ua obrazce ( figury ) kterc

tjmto swým pohybowánjm opisugj.

W. 252. NecÍL zemi bez rowné wtihy etc. T. Kdyby déle w swém kole

nebyla držena skrze rozliná jzeuj swých dále poslupugjrjch a pri-

tahugjcjch poliybowánj (progrcssive and attractivc molions ) které ,

gako lowiié záwažj pi wázc , >v rowné \yázc gi držj.
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VVsccky nebes griintjr k svvému stedu bcrzo se pohnán ,

Prjroda Irást se budef až k Irunii samtnni božjma,^
Kr.'usný ád zaliynct w.scckci— pru koho? pro tcbetgcn?
Jijdiiý ervvc ! o bliznowst wj .' zlobivvosli a pýcho.'

IX. Což kdyby mú noha, gjž gc povvinnost, po prachu
kráet , 2^0

Neb ruka, ku práci slworcná, chtla nijt hlawy poctu.
Má lilavva, iwii oi, mé uAi, c<jž kdyby liknowdit se

Pauze co nástroge stát k službám mé mysli panoyvné

,

Tak,gakž nesmyslnost ])ro gcdinkau ástku bylatby
Žádati by Li gitiau , w swta saustaw t* waeobecné , 265
Tak gest nesmysln na práce a tjžc narjkat,

Gež wcliká nijsl wse zprawiiírjcj wytkla té nám wscm ,

WAccko, co gest, gedné gsau ástky celosl i nžasné,
Pjroda grsti gegj tlo, Buh duše gesti grgj sám;

W. 254. Nechc kralu{^jcj z swjch kol andciowé etc. Básnj w teto bás-

ni s wclikým uMif*nini užjwi toho pohodl] , ktcr<'*ho mu užjwánj pla-

tonick('ho základy k ustunowrnj swé zkaušky podáwá , a to gest,

wypadciij sebe (jí^ko /de) w j)Iatoiiických pocliopjch , ktert5, w ohle-
du na rjl neb siner gcho, wysoce poetické gsau, a pi tom geJaostcg-
nosti geho rozumowúnj inilosti poilúwagj.

W. 260. Coz kdyby má noha etc Toto zwlástnj wyswetlenj wzato geit

ze Sií'. Pawta , který ho w obrafiowán] swé saustawy o milosti bozj
užil.

W. 264. Tak^ gakz nesmyslnost etc. Wiz pokraowánj a k užitku obra-
cenj tohoto pííHlnešenj w epiŠt. IV. P.

W. 267. /f^eliká Mysl w^e zprawuqjcj etc. ,,Vencramur autem ct co-
liiniis ob douiítiiiiin. Dciis eniiu síiie doiiiinio prouidentia ct causis

íinalibiis , riihil aliud est, quani Fatuui et Nátura." Newtoni Princip,
schol. gener. sub Jiném.

W. 269. P)jroda íresti gegj ttlo etc. Gislý rozsuzowatcl poznamenal pH
tomto wciSi : ,,Spiíio/,i;>ta by se na tento spusob wygadir* wrjm, že-

hy se , a piáw tak wjiae, žcby se i Sw. Pawcl též Avyslowii, kdyby o
gednom a t('iiiž podinetu , o \vŠ(idy|>ritomnosti boŽ^ , w opatrowan) ge-

ho, a w geho podstat psal. y,/Knmziwi gsme^ ihjbáme tCy i trwá-
me" t. gsme geho ástky , ^'eho odrazky

,
gakž ecký básnj , mno-

hoboh (paiitheista) gegž Apoštol píiwázj, (H)znaraenal ; ehož tat pj-
ina, ž«! i nábožný t;('diioboh (th(*ista

,
;;ednoho Htd»a weilel) i l)e/boŽ-

ný mnídioboh (panliieista , mnohých Bolni \veit«'0 «^'* wyznáwagj ,

xe wsudyprjtoninosti božj wj. Ncl zdaližby Spinoza , gakŽ Pope
inj , gmenowal Boha wetikau wse zprawugjcj mysl/

,
genž schwálno

neb iiijnliw (inteiitionally) tuto dnkonalan wšechnotu (weskeien swét)

stwolil ? aneb zdaliby Spino/.ista ekl :

Od s\v»''ho stwoenj 6t\vontel byl gasn rozezuán Ep. III. w.

229; wers, kterýžto wíccken Spinozismus práw a£ x gruntu wywrácj.

Než toto wzncŠcné opsánj , negen boístwj Sw. Pawla obsahuge ; nex
gestli to lidoMi proti nimž pj^e , dosti neinj , rowu i muíirectwj

Izáka Newtona

Básnj jká ;

Wsecko , co gest
, gedné gsau ástky Celosti užasne ,

Pjroda gesti gcgj telo , Bilh duse gesti gegj sám ,
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Genž zmnný skrz wse, Avšak predc we wsem wždy ge tentýž 27

Q

Tak weliký na ^zemi , w wzdušné gako saustaw gesti

,

W slunci heget horkém w zefiru mne oerstwuge mjle

,

W gasné hwzd rerá, kwete Ave strom krásn, pochotn,
Žiw^we wšem žiwot , w wšj prostoe roztahuget se

,

Stet se nerozdlený , iVcikuge nestrowiteln
, 27

S

W lidské dýše duši , smrtelnau obžiwugeí cast

,

Gest dokonale plný i we serdci , i we wlasu geduom

,

Genz zmnný skrz wse, wšak pede wewsem wzdy ge tentyz j
Tak weliký na zemi , w wzdusné gako saustaw gesti

,W slunci heget horkém, w zefiru mne oerstwuge mjle,
W gasué hwzd eá , kwete we strom krásn, pochotne

,

Ziw we Wsem ziwot , w w^j prostoe roztahuget se
,

Stet se nerozdlený , úcikuge nestrowiteln.

Mudrec : ,,In ipso continentur et monentur uniuersa, sed absque
,,mutua passione. Deus nihii patitur ex corporum motibus : iila nun-
,,quam sentiunt resistentiam ex omnipraesentia Dei — Corpore omni
,,et figura corporea destituitur— omnia regit , et omnia cognoscit —
,,Cum unaquaeque Spatii particula sit semper , et unumquodque Du«
,,rationis indivisibile monumentm , ubique erte rerura omnium Fa-
„bricator ac Dominus non erit nunquam , nusquam."

Pope : W lidské dýse dusí smrtelnau obžiwugét ást

,

Gest dokonale plný i we srdci, i we wlasu gednom,

We clowku podlém
,
genž w hoké bjd najká

,

Tak dokonalý
,
gakž w Serafjnu w wraucnoty ohni

,

Nic welíké , ni malé gemu , nic njzké, wysoké nic,

Genžto plnj , spoguge , swazuget , on wsecko wyrowná.

Izák Newton: ,,Annon ex phoenomenis constat esse incorporeum, vi-

,,ventem , intelligentem, omnipraesentcm, qui in spatio infinito, tau-

,,quam sensorio suo , res ipsas intime ernat, penitusque perspiciat,

totasque intra se praesens praesentes complectatur/*

Ale nynj deymež tomu , že gest tu dwoysmyslnost w tchto wyslowe-

njch , tak weliká , žehy Spinozista mohl gich užjwati k wyslowcnj

swých ástených základ ; a to by dobe bylo proto , že Spinozisté

k ukrytj bezbožnosti swého základu , wsudypjtomnost božj tako-

wými slowy wygaditi zwykli, gakowýchby každý nábožný Theista užj-

wal. W tomto pjpad, prawjm, kterak budeme sauditi o mjnnj bás-

njow? Gist podle celého obsahu geho dkazu. Nynj wezramez
slowa w témž smylu , w kterém Spinozisté, a tento smysl, w zawjrce

epištoly ,
podwrácj wŠecko což mu skrz celau geho hmotu slaužilo.

Ponwádž Spinozismus gest skaženj weškerého swta (wsechnoty) kde

každá wc skrze pedwidené spolusloženj we Msech geho ástkách ,

k dokonalosti Celka smuge. Ale dowolmež mu užjti té ei w smy-
slu Pawlowa , ze my a wsecka stworenj ziwi gsme, a hjbame se , a
nasj bytnost w Bohu máme., a potom se okáže, že w tom naywjce lo-

gickclio potwrzenj gest , wŠeho toho , což pedcházelo. Nebo básnj
,

gakž eeno , w celé této epištole snažowal se dokázali , že každá

wc we weškerém swt (wsechnot ) skrze pedwidené gegj složenj

(conlrivance) a pjtomnc jzenj wíech gegich ástek , k dokonalosti

Celka smtigc. Mohloby se namjtati , že takowéto wcj jzenj, Boha

do obtjžného , nesnadného a nepochopitedlného rozŠjenj opatrowánj

zaplclá , a že se nemže tomu mjsta dáli , žeby se takowá pée na
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W siiirrtctniijkii podlém, gonž w horké bjdé naijká.

Tak dokonalý, gakž W Scraíjfia \vc wraucrioty ohni.
Nic welikíí , lii nialó goniu , nic njzké , wysokc nic; 280
Gcnžto pltij, spogugel , SNvazugct , on \vs(!cko wyrowná.

X. Ku! prcsUri reptal, a poádku cliybaii ncnarekniž,

Smcrtcdlných blaženost se na tom, co hanjnie zakládá,

Zncyž su Tjt^ wlastnj los: taii pjslušnaii tob rnjr.ni
,

Gak mdloby , Lak slep^oLy alcdrc nebe obdarílot t. 285
Poddcyž se — w tétot zemské neb wlasti einé té

Tak blaženým iicinj, gakž sch«jprio3t twá buac móc snéát

:

Gsa \v moci bezpený prawicc vvšecko sprawugjcj

,

wsecky rozsirowala ; ale ze %c%i gen na ncltere znamenitegaj cá«tly

twoíhy ohiiir/ena. Tento wcliký pogcm ((onccption) Prwnj pjiny
biisnj wykládá , ukazowánjm , Ic Buh Rost kužilé hrnutu áítce row-
uostegnc a naywiiitngi (intimatcly) píjtomen, kažilcho pokulcnj pod-
stat, a w každcm ukanižcnj bytnost] (instant of Bcing).

\V. 279. Gakl w Serafjnu we wraucnoty ohni eíc, Narázj na gm^oo
Seraphinij které horjej znamená.

W. 282. Nu ! pesta — a poádku chybau nena/ekniz. Aby tená ná-
ležitost methodu básnjrowa , tak dobe, gako i moc gcho dkazu
spatil, chci zde kratiký obsah tiflo epištoly odreysowati. Básnj za-

jná s tjm [)ednegenjm , že geho pixlmet (sujet) gest zknulka o clo-

weku , a psánj j^eho srner (cjl) že (jest obrana opatrowánj božjho. Ze
rajnj sud dukazi z widitedlných wrj božjch, které se w této »au-

staw spatugj y dowéstí. Tuto prupowd klade: ze ze wtech mosr-

njrh saustau/ nekonef^ná maudrosC bozj nayleps] sformowala,
Oiltud d\v()^'j dowodj konsequencj 1. ze tu býti dlužno nkde tako*
wému tivoru

,
gako gest clowek ; 2. ze mrawnj zlé, kterého on gest

pPiwod
,
gest pramen Dobra w Celku, Tote geho wseobccné polo-

žen) (thesis) z kteréhož tento ziwerek forraugc : Ze lowk má býti
pokorn spokogcn, a prestáwati na swém losu , a uad;;j budaucnosti
se posilowati ; ale ne pi tomto utrpn j se powysowati , coŽ gest

pjina geho bezbožných hoekowánj.
On postupuge k potwrzenj «wé polohy — pedkem se snaíage

umenšiti naŠe podiweuj nad úkazem mrawnjho zlého ; ukazuge nayprw
geho užitek k dokonalosti Celka , obilobnostj ( by analogy ) z užitku

fyzického zlého w této ástené saustawe — Za druhé, giho úlitek w
této saustawe , kde se oliracj opatrown (provitlentially) od piroze-
ných cest k napomoženj cnosti. Zatjm pokrauge k obran opatro-
wánj božjho peil piten jm gemu nkterých domneH ch pirozených
zlých wccj

, Rakž ge nayprw osprawedlnil pro dopustnj skuteného
mratiného zlého; iikázaw , že akoli ncznabozi žalu|;j na opatrowánj
božj z zámyslu skuteného mrawného zlého , ftle oprawdowi pjina
gest gegirli netrpliwost pod domnlým pirozený m zlým, pramen
sknzené chuti, ci žádosti fantastických (nesmyslných) pohodl

j

,

která , kdyby dosažena byla , stala by se neužitená a twrda low-
ku , a zohawtigjcj a kazjcj wscrhnotu , wpdánjni swým do poádkii,
kterýmž zdržowáiia býwá. Opisuje dált* tento /Joruí/c^/fc , snesen), tuhé
spogcnj ástek y a ukazowánjm naywnitnegšj (naybližsj, intimate) pj-
tomnosti božj , celé swé tworbc, podúwá prjiny sausledné pro wsech-
notu , tak pepodiwn krásnau a dokonalau. Z tohoto wíeho piwázj
wjcobccnau swau záwjrku , le pjhoda ncgsauc ani slepý etz pjiQ
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Bu w hodinu swéhot poetj , anebo w dokonán]

.

Wšecka jjrjroda gest umnj ^en. , než tob tagné

;

290
Každá náhoda gest zpráwa , wšak nespatritelna

,

Každá zlezwunost , snešenj gest nespytatelné

,

Každé ástené zlé, gest Dobro wšeobecné ,

Na wzdory pak hrdob , bludné též na wzdory mysli ,

Gasná prawda ge: což gestit, to wšecko gc dobré. 2^S

Epištola JI.

U se znát sebe sám , nepokus se hlaiibati božslwj ,

Což lowku dlužnot se uit, gest wlastn lowek sám.
Od Boha postawený na strednjho stawu Istmu ,

Maudrá temn bytost , weliká pjlis^ neforemn

,

Pjširokau má AVŠak známost pro Ske2:>tik sektu,
Pro Stoik hrdobu mnohonásobné mdlob j^oddán,^W prosted obau wise

, gest w pochyb i^i^acowatli , i
má stát j

a úinku, ale ani náhodné resultatum putugjcjcli prwek (atomu),
ale pediwné umnj a jzenj gedné wšemaudré, wsedobré a swobodnc
bytnosti; cožkoli gest, gest dobré, w ohledu na ustano-
wenj božj , a geho poslednj smowánj , co/, když se gednau uzná

,

wšeliké žaloby proti opatrowánj božjmu swcho konce docházegj.

W, 295. Gasná prawda ge : cóz gestit^ to wsecJco ge dobré. Což skrze

tato slowa rozumjme ? Twrdjli básnj, že gest dobré w ohledu na clo-

wka , i w ohledu na Boha
; dobré w ohledu na samo sebe, aneb w

ohledu na geho poslednj snieowánj? giste w ohledu na Boha:
nebo on nám prawj , že geho nawrženj gest: obrániti cesty boíj pri
clowcku, Gist w ohledu na gegich poslednj smowánj
(tendencj)

,
ponwádž opt nám prawj : každé ástené zlé gest wše-

obecné dobré w. 293.

W. 2. Coz cloweku dluznot se uit. Básnj ukázaw w prwnj epištole ,

že cesty bozj schopnost naŠj welice pewyŠugj
,
práw tuto zawjrku

odtud táhne , a zpráwn (raethodne ) inj to podmtem swého uwede-,
nj k druhé epištole , která pirozenj loweka wyobrazuge.

W. 3. Od Boha postawený na Istmu. Podaw nám básnj takowéhoto

Jowka opsánj , tjm samým odporugjcjin smrem (cjlem), ku kterému
Skeptikowé takovýchto maleb užjwati zwykli , totiž , ne k odstrašenj

gegich od hledánj j ale k probuzcnj gich k uynalezenj prawdy ; s

wolikým rozsaudkem pedstawugc nám lowka
,

gako pocliybiigjcjho

a klátjcjho se mezi pran^vm a Jieprawým pedmtem ; z kterého sta-

wu že peliwým a rozwážli\výni užjwánjm rozumu , g;ikž welikau na-
dgi máme, oswobozcn bude. Naproti tomu kdyby loweka za tak

slepého držel žeby s woleujm snažn se zanáŠcge , na rozpaku byl ,

kterýby ze dwau roivnc zlých pedmt swoliti ml, trdy tento pj-
pad bylby co zdál k saufalstwj wcdaucjm býti , lak že lowku od
ucenj sebe samého se poznati byloby srdce opadlo.
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W rozpaku* rown , držcL za zwjreli má se, i božstwj
5W rozpaku , zdaž se lélii pednost má dáti , i mysli

;

Gen by zemel narozen, spytuget gen pnuzc by blaudil; 10
Gednoslegriý uzdy w ncziiánioté um gcho gestif ,

Bu niyslj prjli mnobo , neb ^g\\ welmi malíku,
Wásnj niyalének smsice lirozní, w zmatnj wšc;
Sám wždy scbau svvcdený ; i z osjdcl zlých wymután gsa;

K pozdwiženj se pt)lau slvvorený , n k j)adu polau zas ; — 15

Pán weliký na zemi, pede wsak každé wci laupež ;

Sám saudce prawdy , w bludy pede gsa wržen nekonené
On gesL sláwa i žert, i smjch swéta, lirika, poluídka I

Gdiž tworcdiwný .' wslup kam gen wéda wésti té žádá,

Gdi zmér zem, zvvaž wzducb, stanow odtok, prjtoki moský ; 20
Zákony wyswélliž gakowým liwézdy se rjdj ,

Poty zpravv minulých let, sluncjm vvytkiii gcgich h^hi

W. 10. Gen by zemel narození etc. Domncnj spisowatelowo gest , ze
gako psmí; narozeni , bychom zemeli , a petlce ahychoin urktcré
raald ástky žiwota u2ili ; tuk akoli rozumujeme , bychom blaudili

,

ale wšak peilce nkteré iHMiinolié prawdy cliápánic. Toto grit tcQ
nully staw loziiinu , w kteicinž se blud mjsj «c wícmi swýnii záwrky,
stawu priroztíuj lowka se týkamcjiiii.

W. 11. Gednostef^ný wzdy w neznámote etc. T. ^V'lastnj wítkolj rozu-
mu gest tak úzké, a g<?ho cwicnj (febowárij) tak siihtýlné , že geho
ncinjrnc cwicnj neb tíí'bowánj , tauž iiruiiibíst wywodj , která po-
cbá/.j od ^eho koiicnóbo neiiIjwÚMJ. Než akoli w obau tchto pj-
padech sebau samj m gest zle uzjwány píedce wždy ;;est to w gcho
moci, tohoto zlého užjwánj se sprostiti (disabuse himselí) skrze pod-
jiiannj náriižiwost) w službu rozumu , a skrze zjzenj svedho ruzumu
poillé snirru (rjlr) žiwota.

W. 12. 13u'Í mysl) j)*ijlii mnoho, neb gen welmi maliko. Toto tak gest

prawdiw«' , že newdoinost nt-gen udtud poliázj , £e se we zpytowánj
wecj prjdalccc pauštjme, ale i odtud , že dosti daleko w nm negde-
me , takže to inužemc znamenati , když spekulárie i w samých w-
dách za gistý punkt petieseny psati, za onen punkt, kdeŽ se rozumné
napedklade , že se uŽjwánj koncui^e, a sarna drzost (wšetrnost) se

zajná ; ony záwerky inj w pepalých pes pjlií a nesmyslných wne-
flcnjch (inferencies) gako gsau ; bezwecnost kmoty (unreality of mat-
ter), wnosf prostory, služebnost wiiJe ele. Pjina tohoto náhlého
upadnutj z plného swtla tlo njywtšj mrákoty ztlá se nepocházeti z

pirozeného weej stawu, ale zdá le býti svobodné ustanowenj mau-
drosti a dobroty božj , kterážto meze wytkla wystupowánjm z cesty

swému zi^wratn be/zákonné-niu stwoenj , wždycky naklonnému mé-

W

Wv. dležitých prawd d.ileko prosledowati , a zanedbati onéchuo wicC
potebných k ^eho /lepšowáni ni zemském tomto stogiili.

. 20. G<li zniti zem etc. Narúžj na ono wzm-sené a penžitené na-
wrženj tehdeysjch mathematyku, aby ped<'n stupe u rownjka (aenua-
tora) a uliluw zem (polárnjho) kola zmen byl, by tak opruw^owý oorai
(figura) zem uren byl, iljlo welmi diilržitt' pro hwzdárjtwrj a plawbu.

\V. 22. Porty zpraw minulých let etc. Toto naražj na Izaka Newtona
rcckau chronologii, kterau naprawil w tchto tlwnu wznescn)cli po-
gcmjch (conceptions) , w rozdjlu mezi kralowánjin král a rodmi lidj

a z položen] Colúi•u^T^o^TUonocj, a lownoUcnuoiti za asu ar^ouautic-
kébo taženj.

2



18 Zhctušla o clow&ku,

Gdiž k naY\^'A•ssjmu, -gako Plato, okresleku se wziies,

K dobrot' na'^'^^yššj , k dokouálot , wercliu i krásí

.

Neb w labiryuta kolo wkro nástupcw geho pilných , 15

AVýhost dey ' rozumu , rci: božj tot uá5ledo^yállj

;

Tak giikž \v záwratnjm kolu wýchoduj se toj kuez,
Diwii w-A-\Yrácj wáz. žádá tudy slunci se rownat.

Gdiž. wuau maudrost nauiž gak s\yt sprawowat má —
Kwapn potom do sebe "NYstup sám , a zblázni se posléz i 30

W. 29. 50. Gdiz wechau moudrost nauciz etc. Tito tlwra werše gsau

záwrek ze wseho toho, což z wrcliu o<l WerC 18. tjmto smrem (cj-

lem} eeno Tjylo : ?di nynj , mamy lowe , nadutý nadobitau

známoslj we wecnych wedách , a domnlým , duwruým obchodem s

Bohem, gdi, a prchni na wsecka ta rozce5tj,lcteráz gsem w prwnj epiš-

tole zniwoil (exploded, wystelil), tdež sob osobuce?, že naujs opa-

trowánj božj ,
gak raá swt sprawowati

;
potom pak padniž do mrákot

twého wlastnjho pirozcnj , a tudy zgew swau ncumelost a swé bláz-

novrstwj.

W. 51. Tf^yiTj^bytnosti etc. W tchto wersjch tjmto smrem mluwj :

ale aby se tžkost tohoto nccnj (studium) cele a pln cjtila , ukáži

io w prjkladu samého welikého Newtona, kterého shledse wyssj byt-

nosti ,
gest ne od dáwna , \ridli schopného k lozwinutj celého pi-

rozenj zákona , w pochybnosti byli , zdaliby wlastnjk takoxréto podiw-

né rozumu pronikawosti (sagacity) k gegich wlastnjmu poádku neml
poctn býti , tak gako lidé , když spatrugj úžasné znaky rozumu w
opici, •welmi pokušeni bj^wagj, gi do gednoho rádu se sebau pojsti.

A pedce tento podivrný mnž, nemohl dále w známosti sebe samého
gjti, než wseobecnost geho pokolenj. Odkud widjme , ze umysl Po-
píiw nebyl ukterau ginau opij wlastnost, krom gegj zwdawosti (sa-

gacity) k zrownánj piriwésti. Než mohlby se nkdo ptáti : pro radgi
rwdawost nkterého slusnegijho zwjrete

,
gmenovrit polau-rozumné-

ho slona ^ gako ho básnjr gmenuge , nepriwázj ? gesto slon, negen
podlé zpráwy o této geho pednosti , ale i proto , že 'pi nm žádné
smjŠné strany , gako pi opici nenj , na kterau by se ukazovrati moh-
lo , lépe, gakž se zdá, bylby se k této cti hodil? Odpowjdám : po-
nwadž žádné zwje tak

,
gako opice

,
pro swau formu lidské podob-

nau, a s welikau zwdawostj sprowázjaau, nemohlo pijležitost dáti té

pochybnosti , takéli tento žiwoich k ádu lowka pináležj ? žádné

ffiné zwje se k tomuto srownánj nehodilo. A na tomto základu to-

hoto ohledu wiecká krása myšlénky záwisj ; Newton a onino wysŠj

duchowé gsau rown k nesmrtedluosti sformowáni, akoli z rolinýcii

ádu gsau. A zde ohlednmež nowé pokolenj toho , což wzneseneho
gest, kterého nás básnj sprawedliwe twurcem een býti mže, tote

tak nowé pokolenj, že profx žádného gména nemáme, akoli rozdjiného

gest pirozenj od každé gine poetické wznešenosti. Dwé weliké do-
konalosti djl mužiw welikých daru, csau wtip a wznesenost.
Mnozj spisowatelé byli wtipnj , rozliiij byli wzncšenmyslnj, nktej
neninozj wládli tmito obma wlastnostmi saukrom ; ale žádný, po-
iud mi známo, mimo našeho básnjc, neml toho umnj , ob wtliti
(tlesn wyobraziti), ehož on wjce prjkladu dal

, gak w této , tak i

w ostatnjh swých básnch , z kterých gedon nayznamenityšj gest

tento pjklad , o nmž gest rec. Zdá se tuto posle<lnj býti napnutj
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WysBJ bytnosti když gcrlnoho zazeli ondy
,

Zrni.ina rozuinowat |)j.r<Hlátwj zákony wéné

,

INad taii niaudrostj diwilit sr \v forrne pozoniskc
,

Nculotia tictjc , 3 nim iiiilit tak, gakž 3 opicj my.
Mohlli ten, genž hvvzd svvázal toíenj se prawidly , 35

C>|)sati neb st.iriowit , hýháíij mysli gcdinké.

Tt*n , gctiž Jiwezdy widcl, wstáwat \v noci, ráno zajjádat,

JMžcii s\vé Nvlastnj vvyložit jjucctj a konec swug ?

A\S gakowý zízrak ! že zlástngšj nasc ástka,
VVzncsti se muže, a od umnj Ic iimrijm se powýsit

:

40
Než když djlo náse wlastnj welíké zaalot se.

Což rozum osnowal , ay ! hle , to wásnj roztrženo wše.
Olilcdevz tedy wéd , než krotkost at té wodj wždy^

Nayprw zwle w^ak z nj Wáeckrn prwod luidulosti;

Z táhni co gcsti genoni marnost aneb (jkrasa })auz(;
; 45

Neb zpupnost ucenýcli , anebo snad pauze lenostwj

;

lUcák k puukázánj lidského prostory mozku

,

Neb derzj Jjl)o3t , anebo wtipn.í gcnom anzkost,
V\ seko wymaž , neb uež wseliké tyto ástky wyrostlc

,

Pády lidj wseliké, gakowé uménj wynalezli
;

Pak wiz sak pixinalý , tob wyn<»3 ze wšelio zstal ,

Genžto asm pedešlým slaužilte, musj i budaucjmJ

50

mysli ohrazotworiK' k po(-lick<' dokunalosti, a w t»'to složené wzneíe-
nosti wtip od wziiešcnélio lioiltuisti , a lo , což wznešeného gest

,

blesku od wtipii (íusahii^'e , což gim w gegicli lozdlenc bytnosli, ob-
ma sohá/j.

W. 3"^. Teriy geni hwczdy widcl elc, Izák. Newton poitugo prudkost
pohybowánj komrly a cestu, ktciao opisugj , kdyi se stáwá widiteUl-
nau w repijm wzslupowánj k slunci , a i;ej;jni oilstupowánj od slunce,
s naywt.šj k piawd podolmosj zawji.d , zo se komety Uitawicn wu-
kol hluiícc to} , we spaustn excenhirkýeh ( z kola wystupu^jrjoh

)
' elypsecb , welnii bljzko se k parabolám blj/jce, W tem welnii byl
potwizen , znamenaje mezi dwma kouiety sí^ednostegnenj gegieh pe-
riiiclij , a dokonale sgednocenj se w gcpich spšnosti.

\V, 45. Ztuhni co genti geriom marnost ,. ntth okrasa pauze- Ti>to gsau
prwnj z tch woj , kter básnj w [(íidcliazc;: jcjm werši gmenuge
pruwodeni pychy. Skrze marnost roziunj se zpupnost niyŠléuky, a wy-
sloweuj , w kterýcb spisowatel sám si ošobu^'L' užitenost swé antazie,
aneb swého wynalezenj ukázati. Skrze okrasu rozumj se wyííj stu-
pe tohoto kouánj , rozííjrenj myŠhiiky a okrasného \výsl«)\*enj , k po-
twerzi'11) toho, což spisowatel žádal di>\vésti : ale i toto bástijr \r pi jsném
hledáiij pra\v<ly, hanj a odsuzuge, a sice s welikým r«>zsaudkeni; krát-
kost myšlénky a sprostnost u wyslownj gsau nei:cn naylepjj nástrogg^
ale i iiaylepšj f^uz/tZ/o ^vehiculum) prawdy. 6Vi«A.vy;ar dotýká se toho-
to poslednjho punktu s wtdikau sjl.iu a žertem. Pi>chlebii|k íjká k Ti~
monowi w ii<'St>lj ,,nemohu ukrvt polNvorin-ho býka i;e.;ich newd-
nosti nkterými slowjr,**^ Druhý odpouj : necht at naJt gde, by lépe
Oíl lidj widjn byl.

W. 4G. Neh zpupnost uctnych etc„ í^pupnost uceu«>sti láležj w okris-
lenj a pífodnj sf.nýcli pot hopu na nowv* cest, Lik že se stáwigj Ijbcz-

ugšj a pjgcmugsj , na mjslo aby gcgich piawJu zpytowali a ikau-

9*
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II. W prjrodSmertelných kralugj gen základowcdwa.
Nás samolaska pudj , a rozum stahuget ^i a' bránj

,

Tentot dohrým , zlau onano gmenowat se nemže
, 55

Swg oba cjl wywodj w puzenj wšeho a sprawowánj

,

Tch dwau. psoben] wlastnjmu wždy pripisugmež

,

W šecko, co dobré gest , newlastnjmu wše , co gest zlé

:

^

Duch samoláskau se pramenem hýbá j)uzenj wšech,
Srownáwá rozum a^swau Aváhau wše sprawúget sám; 60
Než pro samý tentot žádný z nás nic nekonalby

,

A pro samau onunot ode djlaby nikdy nepestal:
K swému zwláštnjmu stéblu pipogen gsa , co rošty ,

Ssál aby žiwnost swau
,
pak rozmnožowal se a tak shnil

;

Neb co swllonoše w prostranstAVJ neprawideln
,

^S

K skáze giných by hoel
,
posléz skažený i sebau sám.

Podntný k skutkm základ wjc potebuget sil

,

Znik inu dáwá , ^g^ spšnj , i pudj, i nadýše.

Mjrný gesti rozum, sedlý
, ponwádž wci rowná ,

Urcent k skaumánj^ k^radnj, i k rozwažowánj. 70

Tjm silngšj gest onanot , cjm k pedmtu bližšj

;

Tentot we wzdálce a w wýhledu pedmt ohledá

,

Pjtomné spatuget w okusu štstj samolaska;
Dobra budaucjhot rozum i s následky ohledá.

Osau wnady silngšj , než dwody odporugjcj

,

75

Gen bedliwgšj gsau tyto , tamto ty psobliwgšj.
Psobeni protrhels aby silngšj samolásky,
Maude užj rozumu, wždy geho hlasu piln poslaucheg.

Zwyklost , i skušenost mnoho prospti mž s bedliwostj
5

Každiká jiosilj rozumu , swjžet samolásku. SO
Subtýlnj at u<;j školnjci

,
pátely ty dwa

mali. Když ?e to zacasté gen k iiáclhcíe a Avidiij od giných dge

,

tedy se gmenuge zpupnost (Inxnry); kdyŽ se ale dge k ngjtj práce a

ól)tjžnosti ,
gmenuge se lenostwj (pohodlnost).

W, 47. Blesk k proukázánj lidského prostory mozku. Gako gsau mathe-
maticLé dkazi o malé kolikosti" hmotu , o nekonené geho dljtedl-
nosti etc.

W. 48. Neb derzj libost , anej^ wtipná auzkos Tot když užasnut]

mysl o skálu urázj.
*

W. 49. If^secko wymaz^ neb urez w^eliké tyto ástky wyrostlé. To gest:

onyno ástky pirozeného libo — mudrcctwj , logiku , rétoriku, básni-

ctwj ítc. které slaužj k zpupnosti , nadutosti, klamliwosti, ženilosti etc.

W. 74. Dobra budaucjho rozum i s následky ohledá. To gest. Skausenostj

ozum sbjrá to, což budaucjho gest ; a rozsuzowánjm následky.

W". 81. Subtýlnj at ucj školnjci etc. Toto poznamenán) nesmyslnosti

skolnjch muž , ktej rozum a náruíiwosti , gako dwa sob o<lporu-

gjcj zákony powažugj
,
geden totiž dobrý a druhý zly

,
gest pocho-

pitedlné a saudné : nebo tato nesmyslnost wcli< e potwrzuge blud Ma-
nychacicliý a Zoroastrický, gichžto poražen] byl geden z hlawnjch c]lu

spisowatcIo'vých. Nebo gestli dwa gsau >v lowku základowé , do-

byý azlý, pirozené gest, radepj lak geho powažowdti, gakotwor dwau
Manyohacických božstwj (z nichž prwuj wywcdlo geho rozum, druhé pak
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Jiog NV(*flt , ít rozJlcnj piliif^žj , iicž k Hpogíiwáiij i

Cnusl i iiiilosl , HiuyrtliHísL i rozum rozwésti na ruziio,

S w«j upjmiiostj ostrowlipnosti obratné.

Mudroni , co hhiztii , pro giiiétio pauze wadj sr , 8S
astokrát nriiysljc niehož, než gednu a tauž vvc.
K grdnomn cjli rozum snirugc s Inskau samowlaátnj

,

Ofikliwugj si bolest Wtíclikau a po Ijboté taužj

;

Než tato pahltná swg pedmt sežrali zddd ,

Tam ten okaiiscti med , ncraiiit kwétu roztomilého, 9#
Lijbost bu (h>bret pogatá, i nedobe, gc wcždy
Pede naywétaj zlé, neb naywyssj naše Dobro.

III. 8pu3oby lásky k nám gmenowat nám wášnémi wolno,
Budžc prawc aneb zdálé Dobro wšcmi hýbá

,

Než ponévvádž s každým se nemžem sdjleti Dobrora, 95

Káže rozum , by se sám každý obzwlástné opatil ,

Wátín sobécnc sic, gsaulit prostedky gegich ctné,

Náležegj rozumu, snažných hodné geho péj ,

Tak hle ty ,
^cwz se délj , zwláštngšj cjle niagjce ,,

Oslawugj rod swg ,
pod gn^cnem cnosti welebné.

^
IfM)

Necht w leniwcm necitu Stoa marná pochlubuget se ,

Utwrzenau cnostj swau , co w mraze iitwrzenat gest

,

Do hromady stažena zpt k srdci se nawracugjcj.
Mocnost wšak mysli cwicnj ge , ne odpoinek sil

:

K úinku wzniklá duse baur nás mocné ponauká ,
10S>

Byt áslkáín škodila, wšak pedce Celost zachow-áwá.
Na zdeyšjho bytj moi rozdjlirt se plawjme

,

Magnet gesti rozum, než náružiwosti wtri esau.
Gen pauze w tišinách ni Boliat nám nelze nalézti ,

W baujcli w^znášit se , w wtjch pak wykrauget si. lli)

V\'ášné, podobné gsauc žiwlm , a k pautce rodj se,

W smjchánj skroccné sw'ém , k swým djlm spogugj se,

Dostit ge.sti tyto skrotiti , k djlm pak užjwat;
Než, co inj lowka lowékom zdaž nulž pokazit ho?
Dostit gest, že rozum deržj se pjrody cesty, 115

Náružiwosti skrot
,
podma , šete pjrody pána.

;íoIi(> náružiwosti), nc/li c[ako slwoÍMínj jírtliu" obzwlástnj prjíiny. Totot

byl Pliitarchuw pocliop (|m;;oin) a, i^ako \v um witljiiu' , ^iiiýcli wjcc

slarých iManycharuw. Mnoho Ifdy na tom /.álí'ž«'lo , siianili |>ochop

,

• který k potwi/enj tak ncl)ozj)eneho blmlii slaiuil.

W. 109. Gen pauze w tišinách etc. Tato slowa gsau toliko prosté twer-

zenj w poeti<kt'in odéwu
, podobenstwj k tomuto cjli Dobro ne gen

liuly wywedeno býwá, íc gsme po«biáni wášném, ale i skríe priulkost,

s kterau se tylo wygewugj. Tato prawda sr prowá/j naywzneííeneysi-

nii obrazí, které basují slwj mohlo p«»iliopiti, aneb wyrajtlowali. Nel»o

spisowael nkazuge tu geíliné následky a konec náioiiwostj pod opa-

Irowánjm bo/jni , kteí'* n)ib>stiwýni božjni rj^enjra od swých piroze-

ných cest k rozSjenj bhuenosti lidského pt)koleni obraceny býwagj.
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Láska , radost s nadgj
,
pochlebné rozkoše sestj

,

Záštj, strach i žalost, pesmutné djtky bolesti,

Genžto w smjchánj s umnjm pogaté av meze slušné

,

Mysli spsobugj rownau wáhu , zdržugjc ^i

:

120
Swtla a^stjny, gegichž spogenjm dobe swedený bog
Lidskémut žiwotu AVŠecku pege sjlu i barwu

,

Rozkoše pjtomné Avždy gsau w oku , neb ruce lidské

;

Když pak w skutku se nám stratily, av AVyhljdce rodj se

;

Gjmat pjtomné ,^AVŽdy budaucj znát Avynalézti

,

125
To hle celé gestit tla djlo , to práce i mysli.
Wšecky magj Avnady sic , než ne AVŠecky AVnady rowné 5

Smyslw rozdjlných , rozdjlné pedmty se tknau

,

Odtud rozdjlné, AVJc neb mé náružÍAVOsti
Rozpalugj , gakž mdlé, neb silné gsau stroge formy; 130
Odtud náružiwost hlawnj av persjch panugjcj

,

Tak gako had AronuAV , ostatnj AVŠecky požjrá.
Tak gakž smertelnjk snad gak mile dýchati pone

,

Neznale dostáwá smrti základu peschoAVaného

,

Posléz dostáAvá 23remladá ho nemoc pode Avládu, 135
S zrstem roste geho , s gcho sjlau sjly nabyAvá

,

Tak Avhozená , a gako AVmjcháná do stroge téhož
Mysli nemoc stáwá se zatjm wdšnj panugjcj

;

iŠtáwa žÍAVotnj
, gjž dlužnotby Celost bylo kermit

,

Hned k této av tle , i av mysli plyne ástce nemocné , 140
Cožkoli bu sardce shJAvá , bu nám hlaAVU pelnj

,

Gakž mysel otAVJrá se, a rozAviiíuge sAVOge djlo

Kunšt nebezpených pilná moc obrazotAVorná

,

Co se tlotýe spsobu , dle kterého se S|irawo\vati niagj od lowka
,

w umz nalezeny býwagj , wŠecko, o emž píjzniw k nim se hádá
,

gestjt toliko to , že neniaj;]' konen hýti wykoieneny a zkaženy, ga-
ko Stoici , a gegich nááledownjci we wŠech nábožcnstwjch usilowaii.

Ostatn stále tu radu opakuge ;

Psoben] protrhels aby silnegŠj samolásky
,

Maudíe uži lozumu , wždy gcho hlasu piln poslauchey,
Ep. II. w. 77. 78.

W. 127. IVseckj rnagi -wnady sic etc. Akoli wšecky náružiwosti pa-
nown se magj pi stanowenjch (determinatious) mysli j nic mén
Avšak pcdcc každý lowck má panugjcj náružiwost (master passion),

která na dlauze wšecky ostatnj udusuge a požjrá. Tento úinek gegj

obŠjrn wyswtlugc w swéui list k Lordowi Cobhamowi. Zde (od
w. 126 — 149) pjinu nám toho ukazuge. Onyno rozkoše, neb Dobra,
která gsau píe(hiíly náružiwosti, dorážegj na mysl, na smysli Mpadagjce:
než ponewadž ])íi íormowánj slrogw (organsj našeho pokolenj, kaž-
dý íowk nkterý smysl silngsj a ostegŠj má, než oslatnj ; tedy
ten pedmt , který na ten silngsj a ostcgsj smysl dorážj

,

byt kterýkoli byl, bude pedmtem naywjcc požadowáným ; následow-
n žádost tolio pedmtu a geho hlcdánj bude panugjcj náružiwostj.A pak rozdjl w sjle této panugjcj náružiwosti býwá z poátku snad



Ep I k t o I a II. 23

Svvó ^í^Jy ro/Myjuilt" Icgr wcsnies k íístco nemocné.
145

My Wiilj niaiii , a prjlia zákonné se rjdjm ,

W iiidló Kiálowny hlasu jjiJLclkMie stále slyajfno, 450

Ach! když ncprcgc nám zhrogc. Lak gako prjkazi dobru,

Což niž wjc: uinil, než rjcL náiu , že gsino neniaudrj ?

ISás nauit íitowal, ne zlepšil, prjrudu lidskau ,

Prr[)rJ3nv prnv<»d, než [)rjlel wclnii ncwláhiý!
INcb saudii zniLMiiiý s z<isluj)ceni j^aiižby n.indauwíd. lOD

Cíjž bys niél wolili , s\vc gak wolenj by obránil ,

Pyšný \Vak pro korisl , dobylau bez práce pr«lžk»'-.

Mdlé genom odslraugeí pro presilné náružiwosti:

Tak gakž , když leJiké wlhkosli se sebraly we dnu,
Lékár doinnjwá se , že ge z tla ^'vi, cele wyhnal. 160

Owseni cesia miisj wždy prjnjdy vvážena byl wjc ,

W udce nenj tu rozum, než strážce ge náružiwosti,
Genž md napra\vo>vat wáše , než skáceti nikdá ,

K nj , co k prjleli \vjc , než co k neprjlcli , mjt se:

Mocnoat silnégsj tuto silnau zi)rá\vu posjlá
,

1^^

K rozdjlnym cjlm rozdjlnc lidstwo ponauká :

Wášn gine semolam ge toj , gako wtry ninjcj ,

Gesto k giotémut lakowé beliu vveždv zaÍKÍnj.

INecht moc, neb známost, zlato, necht i sláwa se Ijbj

,

j)fjliš malý , aiicl) práw /nániíMiati so nrinnhaurj ; ucl ale priro-

z<*nj , iwyV. , obra/olwiMti.i im»c («tl)razuosL) , Nvtip ,
nikoli pak. sám

yoziim
, p;egjinu zrustii najiumálin^j , dokawa<12 naposleily každau gi-

naii sama k sol) noohrátj a ncpotáhne. Cu7. wšocko peclncsrno gest

w lotu hásnjctwj lak Nvzííršcnoho , ze za chwjli ptinugirj naruziwost

w kaž(l('m (;lciiari proli liiigp , a cclf gclio uLisniitj zweliuge.

Toto bisnjíir j)fiiozeii wcilc k iiaf jkáiij na indlolm a iicilosta-

teuost litUkrho ro/iunu , a cjl , který pi t«>m mel, byl pauze uká-

zati potlrbu intioluMU (lokonálrgiljlio stawu IÍ4lskí'h(> iM)koIenj.

W. 133. 7'ak f;akí smrttin/k anad etc. ,, Anlipatfr Sitlonitis poota omni-

,, bus aiiiiis iino ílic taiitiim coi ii|>i('l>;U iir Icbn", »'l <"" ri>iHiimt>is st
salis loii;;a scmcfa." Tlin. N. II. I.. \\\. T»iil.» Aiifipat«i byl iiw zu

asu Ciassowýcli , a byl pru obratnost swých útliiw od icciona
cbwálíMi.

W. 147. Sám i rozum etc. násnj w nrkteit* gint^ epištole dáwá prjkla-

dy >»\v('lio ucnj , a pí jkazu /(!«' pí<'dn9fný«li. T^k w oiu' o uzjwa-

nj bohactwj wyswellil liUo pr.i\%du raznými (\>tlouýnn wlaílnostini.

W. 149. My wrhlj mani etc. S. Tawel nr/>volil piných dkaze, clitge

nání naywyssjlu* piM bopu (idei) o \vrlikí'm užitku kírstanstwa poilati

(klipu. Vil.). Air moliloby byli, ir básnj \v píiro/rnrin nibozouslwj

piostíodok narli.í/.j ! Odstup lc>. Zdi' rozum tu« li iwá be/ pomoci. Coz
gest to ginlio, než upomenutj, abycboni léku bloilali w touí ajboieu-

stwj , které gediné snij wyzDÚwati, 2e ho udluge.
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Neb wolnost (mnohokrát wjc , nežli wsecko pohodlj) 170

Až k hrobu následuget nás , k smerti také napomáhá
j

Kupce snažnéhot dhiost , maudrých neitelnost

,

Mtijchowa též pokora, slawného i herdiny pýcha,
Wsecky , wšecky rozum nachodj pi swém boku rown.
Wná ze zlého maudrost dobré ^wywodjcj XfS
W náružiwost takowau wstpuget základ blaženosti:

Gestli tomut tak, rtut lidská tjm spewnna gesti,

Pjroda mjchána s cnostj gsauc, gj moci dáwá
Trusky to zatwerdj , což snad sezwlástnlo pjliš

,

K gednomu takto tlo s myslj úikuge cjli. 180
Tak gako newdnj štpowé k štpárowé péci

,

Zaštpenj w diwoké kmeny nésti užitku zuj se

;

Naybezpengšj plyne tak cnost z náružiwosti

,

Až k koenu proniká divvoké moc pjrody inná.
Ay I gakowá hognost wtipu , též i milosti wyplýwá 185

Ze žlue a z záštj , též z zatwrdilosti a bázn I

Hnw zmužilosti , také snažnosti wypeluge mjsto

,

Lenost mudrctwj a skaupost ctné šetrnosti
,

Rozkoš obmezenjm gistým sezwláštnnalit gest

,

Lásku inj Ijbau, lidské syny wšecky okauzlj •, 190

Záštj
, gjmžto podlá duše podmannát w otroctwj >

Gestiit gen sokyn pi bogownjcjch a mudercjch
,

Cnosti ni žen , ni mužw ' žádné nám nelze nalézti

,

Lee té, genž rostet na hrdosti, a roste na hanb.

W. 163. Genz má naprawowat etc. Tohoto pjkazu gest tento smysl :

že gako panugjcj náružiwost gest do pirozenj wstjpeua , tak powin-

nost rozumu gest gi zprawowati, jditi a obmezili, a ne zkáceti, n. pr.

náružiwost skauposti zjtliti k schranliwcrau saflarenj s obecnými d-
chodky ; náružiwost lásky obrátiti k pedmtm hodným a krásným.

K naywyžšjmu dobru , k naywyšŠj dokonalosti, k naywyššj kráse

TO naXóv ayadov ,
gato geho mistr Plato radj , a hnw obmeziti na

potupowánj a nenáwidenj neprawosti. Tote, co básnj sraýšlj, a co kaž-
dý muž bez prostedku widj , že rozumti miisj skrze naprawenj pa-

nugicj náružiwosti, akoli on nás k tomuto smyslu neobmezil, w tom
rozumu, w kterémž toto pikázán] dáwá w tchto wersjch :

Mocnost silngsj tuto silnau zpráwu posjlá,

K rozdjlným cjlim rozdjlné lidstwo ponauká
;

nebo gakowj cjlo>vé raohau to býti , k nimž Buh ponauká, než cjlc

cnosti ?

W. 175. ff^echá ze zlého maudrost etc. Spisowatel w tchto epištolách

w^ložil , že geho domnnj gest, že hjch podlé swého pirozenj gest

naywtsj zlé ; a zlým užjwánjm swobodné wfile wywedené.

Což wse fizické zlé anebo mrawné tu inj nám?
Pjroda wystupuget tam z gesty a wle tu blaudj:

Buh wšak podle swé newystihlé dobroty ,
po rozcest] obracj pirozené

cesty od gcgich skodliwosti k rozhognnj lidského atestj , uenj ror-
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Tíiktot pjioda nám (ac skerzc to pýcliá %e njžj) lííá

Navhljž sprílhl^riaii cnosl dáwá a hrjchy naaimi

,

Pak rozum od zlclio k dohrrnmt cesty zaLácj ,

Nero molirl paiiowal, gako Tílua ^ h\llihy grn chtl.
Núm diwoký prjlia vv Catilinl se zoaklivvugí.t duch,
Déciusuw Ijbj se, a CurciuHuuf ce bozi ducli, 200
Gedria a táž herdost zacliowaL muž, ricí) skaziti wAc,
W lastcncvv wywodi , uiiij též %n\^\ i zrádce.

Swetio a temnost tak spogenau \v liífské smsici zde
Rozdliti kdož má? Ten Bh we wnitrku mysli.

Konc^iiiy rovvnc wždyt wywodj wc prjrod cjle 205
K taenému w clowkut ngakému pogj se užitku

,

Akoli r^cdna druhé meze w obratu tagn napadá ,

Tak, galcž sljn s swtlem smsugj se \v obrazu krásném,
Pi smjchánj tom subtýlnj asto ge rozdjl,

Kdež se skoiicugc hrjch a kde cnost bére poátek. 210
Gestit bláziiowstwj , odtud dowodit tu zawjrku

,

Hriclui ani cnosti žehy nikde nalézt se nemohlo,
Kuyž hjlé 3 erným temnj , swtlj a pogj se

W stých cestách, zdaž giž bjlé stratilo se i erné?
Swého se sardce ptey, pak gasngsjho ncnj nic, 215
A.k bludu poznánj ge piwést asu, práce se žádá.

Hrjch takowéhot gest wzhledu potwora hruzi plného,
Zet ku nenávvidnj geho

,
^i^^ toliko teba uzrjt ,

asto widauce geho sdowérjmet se s geho Ijcem

,

tljlnó od hágky o wcelách , která I)Ci:bo2n a blázniw to náweatj

dáwá, i(í lo z pirozené klonnoiiti pocházj.

W. 197. Puk rozum od zlého etc. At žádný ncnamjlá , že tato zpráwa

píjzniwá 1,'est urctij o niic<'nosti (of ncirssify), a že náwštjni fjost to-

ho, že lidé fíon nástropc gsaii wywodenj dobrého ze zlého; básnjf tij,

že lowek swobodný gest initel , a w swé moci wlastnj má, obraceti

pirozené náružiwosti w cnosti anebo w neprawosti, takže se wlast-

n jká :

Pak roziun od zlého k dobrému cesty zaláj ,

Nero mohel panowat, gako Tilns , bylliby gen chtl.

W. 204. Buh we wnitrku mysli etc. Platonická mltiwa swdomj zna-

menagicj , kterau zde básnj s welikým rozsaudkem tebuge. Swdo-
mj zagisté budže znamená , ípekulatýwnc , ten usiulrk , který o we-
cech wynásjme , bytbychom sobe gakowékoli základy byli zwolili , a

tehdáž ono ijest genom domnnj , geden welmi newládný saudce a

dlitel. Aneb znamená, prakti5n ,
pirowníiij wného prawidla

piawosti (klcréz sme prigali gakožto zákon boŽj) k jzeríj nasjch skut-

ku , a tehdáž ono gest wlastn swdomj , Hilh (aneb zákon hol]) we

wnitrku mysli , gehoi moc] rozdlugemc swctlo ode tmy w tom smj-

8Cnj náružiwostj.

\V. 205. Koniny rowné wídy wywodj we prjrode cjle etc. Básnj zde

k tomuto úinku rozumuge, le akoli hjch a cnost tak meze gedcn

druhélio napádagj , že nckily sotwa miizcme rjci ; kde se gedna kon-

cugc, a kde druhá se lajuí
,
pcdcc wiak k welikým to slaužj cj-
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Snášjm %^g ,
pak na žalugem

,
posléz ho ohjmám. 220

Kde wsak naydalšj meze má , toho nikdo neuznal

:

Pte^r^se; kdež phioc gest? tam ii Twjda ge w Yorku ;W Sotlandské zemi gest wiikol Orkdd ; a tamtoW Grenlandské a Nowé zemi, neb Bh wj kde ge dále.
Žádný w naywtšjm ^stupni hjsným se neuzná, 225
Než myslj : že gehot saused wjc hrjch , než on má

5

Sám ten, ^^wt, bydlj pod pásem hjcha horaucjm

,

Budže necjtj snad geho wedra , neb uznati nechce.
Nad jm ,štdstngšj duše báze a hrza pogjmá

,

Zatwrzený bydlitel we zlém jká : že ge dobré. 230
Každiký cnostný , i hjsný býti musjme

,

Málo w naywyšsjm stupni , wšak Avsickni we mje ,

Zlostnjk nkdy dobrý gest , blázen nkdy ge maudrý

,

Naylepsj pak muž to cinj , což nkdy hanj sám

,

Zlého i dobréhot ^<íxy z ástky lidé libugj si
, ^ 235

Gak neprawost, tak cnost, genom on weždy sprawuget sám;
Rozdjlný cjl z nás každiký pedstawený má ;

Než Bh ^^M gediný má, tent pak cjl ge celosti.
Ten wšem naproti gest bláznowstwjm , swémyslnostem

,

Ten gedu psobenj wselikého hjcha ugjmá ,

^

240
K každému stawu ten stastné pipogil mdloby rown

,

Stud pemilý pannám , a panjm dal herdobu*^ wážnau

,

Báze zemnostám
,

2^^'^^dkost smužilým generálm ,

Králm traufalstwj
, pak pwru pospolitosti :

Tent cjle cnostl z marnost j mže wywésti

,

Zádnéhot nehledá, ni užitku , ni odplaty, ^q.\\ cti;

Postawuget na chyby smrtelnjk a na mdloby mysli

,

Lidstwa celého radost, i pokog, též na swt sláwu.

245

lum , ne mén i k dokonalosti Cclka , cjako -swtla a stjny , které w
dobe tidlaném obraze gedno w druhé %vtckag:jce inj srownalost
(harmonii) a ducha takowého složcnj. Než ale ijkati proto , zde nenj
hjchu , ani cnostl, gakž básnj ukazuge , byloLl)y práwe tak maudré,
gako kdyby ekli , zde nenj ani bjlého , ani erného

,
ponvvádž

stjn tohoto , a swtlo onoho asto w gedno se stekagj :

Swého se serdce ptcy , wsak gasngšjho nenj nic
;A k bludu poznánj ge piwést , asu

,
práce se žádá.

W. 231. Každiký cnostny i Ivjhij bj ti musjme - Málo w naywctsjm f

stupni y wsak wsickni we Tnjre. Pjinu toho básnj s pepodiwnau I

ostrowtipnostj ukazuge w následugjcjm werši :

Gak neprawost , tak cnost genom on weždy sprawuget sám.

Tam smuge gedna okolinost , nel> oliled , tente w smyslu sweta
,

we Nvlastnjm loweka užitku
,

genžto koninu (extrém) bud w ne-
prauosti

, neb w cnosti wetŠjm djlem nemožnau inj. Gchu úinek
w zdríouánj dobrého loweka od nayzazsj koniny (extrém) cuosti ,

nepotebuje wyswetlenj ; a wc zlém loweku wlastnj užitek ukazuge
pol<d)u nckrrré poctiwosli a wážuosti , kterážto k lomu napomáhá,
že se od nayzazsj koniny ncprawosti zadržj.
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Nás nebesa alworilat w obapoliié odwiselosU

,

Pána i sJaiihu také, auprjmiié pnitcle wcsms, 250
Ocdioiiiu rozkazu*,'! na pomoc priwol.it si clriihóho,

Wždy mdloba gednécb z nád , u;jlalnjcb zwlMigc sjlu.

Wášné, nedostatky, mdloby aužegi nás spolu wjžj

,

K wšccbnéí h užitku , aneb aspo swazky zdraž ugj nára.

Za prátclslwo pravvé gjm tž i za lásku, uprjmau. 255
Mám dékowaL za radost, gjžUj \v živvoté zde okausjm;
Než od nicli se ujm , když tento ke konci se chyij.

Té se radosti, i té odrjci zwule , i lásky,

Gsem pouccii djlcm rozumem, djlcm liyuutjm mym
,

Wjtat smrt gistau a pokogné se odslhowat pre. 260
^ Bu wásnj gsi wcderi známosti, statku , lubo cti

,

Swého ni gcdiia pede losu nesménilatby se žádnau.
• Mudec gest štastný w zpvtowánj prjrody tagné

,

Blázen gest slastný , že nedáno mu poznati wjcc

,

W. 24*J: Nás nebesa sCufo/ilaí w obapolné odufiselosti. A z posauáil
8c básnjl- zunúsel piedkláilúnjiu užitku náružiuostj u uhledu na to-

uai).st\\j \\ul>ec, a ol)ranau swého ucnj proti udporuni. Tot
pruiij lilaunj tiástka podmtii (cujct) této epištoly.

Nyoj pfisliipuge k uká/ánj užitku uáiulíwosti w ohledu na wjce
obmezíTil' sj)i)j,'onj' s riasjíui páteli, pilni/.nými a známými, a totc
druliá hlawnj ástka.

W. 253. If^á^nc y nedstatky^ mdloby auíegi nás spolu wjzj, k wsech'
ncch užitku. Ponwadž tito weršc zle ro/.umcny byly , ukáži tenái
gcgich piawý a gasný smysl: Tmto mdlobám, rjká

,
podlužnj »mc

w»<'oky s\va.'.ky satikromného žiwola mezi páteli j než když pi-
rhá/.jme k lomu wku , který wubec schopného inj olonka k dule-
žit^'ijinu i)o\vá/.rnj oprawdowé platnosti wrj, násleiloun k mysleuj o
opatrném j/.enj pro budaucj stau, to powáženj, že základowé tchto ra-
dostj , lásvjk a pátelstwj gsau nedostatky, mdloby a wášn , schwa-
lugc naylepšj prostedek (the best expedient) \v odlauenj se od su-
ta; rit/.p'i'^cii\ lak píátelské, k tomu opaten], které uynj pro
druhélio injruc. Toto po/uamenánj gest nowé , a bylotby na kte-
rémkoli nijstí' nad nijrii krásné , ale zde stkwge se nekonenau mi-
lost j a ulastnostj

,
gelikož |>jk ladem tak welmí \tážným , tak zna-

njiMiil tu hlaunj sadu potwrzuge : Uuh ztí zléhoy na každém stupni
Dobro uywázj.

W. 2G1. Bui wáinj gsi weden známosti ^ statku nebo ctc. Uká-
zaw básnj užitek uášfíj \ve spolenosti a \v domácjm ziuotu , nynj
pistupujme w poshdnjm nijst k ukázánj gegich užitku gediiotliwým
i»áobáin i \v sauíjih mámenj«h j to domnlé Štslj , které pedstawugj,
iiaponiiiliá k tomu, že opVawdowé bjdy Ži\v.>i i -Mwagj «>e nám sne-
sitedlngsj. A toto gest 111. hlawnj ástka

Až dosawad domujnka zlalj inénnynii paprcsky
oblaky , genž zdegšj dny naše krásj malo\váu|m etc.

Za zmarenau nailé^i wždy druhá zase ol)«lr/.ui{eí se';

Z marnost j ani gen gcdina z Buh darmá nedaná.

Coz naše smyslenj o b(»žj dobroíiwosti niusj newyhnutnllrir ucliui
zweliowati

,
gesto ne gen wjo uinil, než aby se <>prawdowé stslj
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Možný ge atasiný we hohactwj , genž mu ge dáno. 265
Též i chndý spokogen ge , že Bh sám péi o ng má.
Ay! tu kiwý žebrák zpjwá , tam tancuge temný,
Sprosták mnj že ge ek , a msjnjk mnj že ge Gjsa

,

Bjdn hladem mraucj we zlaté wyhljdce chymista

,

VV swé múze pemilé hásnjr gest nayblažengšj. 270
Ayta ! cizj potchy staw každiký oekáwa

,

Prjtele žádost cti wseobecnéhot dala lidstwu

,

Každý wk se kochá pjslušnau náružiwostj

,

Cáká prowázj nás , ani pi smrti nás neopauštj.

Pozi na djt , ano skrz zákon pjrody djtek 275
S herkawkau se tsj , i slámka ge mjle polektá

,

Hika mladost weselj geho
,
gestlit nco žiwgšj

,

Málot erstwgšj , než pauhý odpoinek gest,

Karkule
, podwazky , staršj zlato wk mu wyrážj

,

Pátryky, perliky gsau zeslegšjch rok práce, 280
S tauto gsa spokogen bublinkau , tak gako pedtim

,

Až zaspj zunawen , žiwota hru skoncuge bjdnau.

stj daruge , žeby nebyli spokogeni , kdyby se s bemenem lidských
bjd znowii naiodili (overborne). Toto gest básnjowo welike a zna-
menité myšlcnj , tak silné a dkladné

,
gako i nowé a wtipné, kte-

réžto uj : že tato máraenj gsau blázniwosti lidj. ktej dobrowolne a

swým wíastnjm omylem vv ne upadagj , tudy o mnohé štstj se

piprawugj , a rowné bjd se wystawugj 5 ale že Bh wždycky (we
srownalosti s swau vvŠeobecnau píisobenj cestau) tyto nesmyslnosti k
dobrému swých bjdných tuoifi tak dalece milostiw obracj , aby
byly pjtomným potšenjm a podporau w gegich neststj.

,,A ge lowk blázen , wšak Bh gest weždy pemaudrý.

W. 270. W swé múze premilé etc. Spisowatel ukázaw , žcby zadný
swau professý , neb swé ohledy za cizj zaiVagmaiti nechtl,
nynj w tomto powáženj wždy dále pokrauge, a ukazuge, žeby lidé

neádi zafragmaili swé wlastnj nábytky , teba i za nábytky téhož

pokolenj (druhu , brahu) byt i uznale wtsj a nekonen wzácngsj
byli w ginem lowku. K tomu cjli psal :

Což ásten tesj, w Cele astokráte porážj :

Zdažby Toland chtl být Lockera , weliká ge otázka
;

ale ncmage giného slušného pjkladu této prawdy , když poslednj

wydánj swé zkaušky opatil, tyto wýs napsané weršjky pro následu-
gjcj Mydánj zadržel.

W. 280. Pátryky
,
perliky etc, Satyra na to , což se w knzstuj gme-

nuge opus operátm. Gclikož toto gest opsáuj kola lidského žiwota,

které se samo w sebe skrze druhé dtinstwj wracuge, básnj s weli-
kau péknotau swé opsánj tjm obrazem, s kterým byl zaal, zawjrá.



Epištola 111, 29

Až (losnwátl cJoiiuijiika zlatj ménnymi pablcsky
Ohl.iky j;('i»z /dryAj dny iiasc kníálj iiialowáijm :

Což Atalj sch.izj , natlgj iiííni naiiríizugrt se, 285
iSmyslii prázdiio.stj lurdoat Vvypelúuge iiijsLo,

Tak pcvvn sLawgj tyto, gak známosti boit lze;
W blázriowswj kalichu smécc se vvždy bublinka radosti;
Za zrnarciKiu nadgi vvždy druhá za.sc obdržugct so

;

Z marnoatj ani gen ^edinát nám zdarma nedána; 230
MociiosLj božskau bywá i po(Jlá sanioláska

Mjrau k odnircnj dle naajch chyb, též i cizjch \vad.

Wiz to, a wyznáwey , gediná potcha j)lyne odtud:
A ge lowék blázen ; ale Buh gest widytLy prenuiudrý.

Epištola III.

JL uí se ledy stawme : w^eobecná prjíína wcždy
Z gednoho cjln koná , než zákony rozmanitými.
We waembláznowstwj, když zbytné zdráw gsa kochám seW nádhery Ijbostecl^ , pi bohactvvj Tiestydatoáti

,

Prawda budiž lato n'ám prjtomná denn i nocné.

W. 28G. Smyslu prá^dnostj herdost wypelriuge mjsto. Oedcn Holily
Casiiísta P. Peter Carasse w swé summé 2'eoloi;ické z tohoto základu,
weltiii lúskawý zúwrok potáhl : Dle sprawedlnosti (jká Irnto shis-
iiý bohoniluwec) kaldó statené iljlo má odmnno býti achwálenjm
aneho <l(i.stinincnjni. Kdyí Jobj muži (dobré tlufíe, bons osprita) zname-
nité djlo uinj , hlasy wcícpnosti znaninit odmnny hýwapj. Když
rhiidý dii<-li(Mii muž (paiivre esprit) mnoho pracnge , aby nkteré zlé
tljlo uykonal , nenj í»piawedliwá , ani rozumná wec , aby weregného
schwálenj oekáwal , ktcréiio mu wocgnost ncnj dlužná; aby ale
geho pníce nezstaly bez odmny, Buh rau dáwá osobného zaljbenj w
8wé práci , kterého mu iádný bez nespraweillnosti, nad barbarskau
wtsj, záwiflti nrmuže , - práw tak sprawedliný Buh ndlupe Grc-
nouillum zaljlxMij w ,'ej;irh z[)\v. Gináe weregné potupcnj , spo-
jené s gej,'i(h wlustnjm pohanujm , byloby dostatené gc k zaufal-
litwj piuésti.

Ej). Jíl. Nynj píistupugeme k tetj cpiStoIc zkausky o lowku. Kdyí
w 2. epištole ukázáno gest skrze wyloŽenj pi\\vodu , užitku a cjlc

náružiuosti , ze lowk negen towaryské , ale i sobcné má náruzi-
wosti , tedy toto uenj pjležitost k 3. qjiStole zawdalo , ktejá o
lonku

,
gako o towaryském ziuoichu gedná , a s druhau gi spo-

guge
, která geg gako gednotliwého (individua!} powažouala. Gako

pak ze zawjrky podmtu 1. epiitoly, uwedcnj k druhé ainil , tak
tn zase zawjrka 2. epiitoly

(Mornostj božskau býwá • podlá samoláska
Mjrau k odmrenj nedostatku cizjh ill na^jch chyb)

inj uwedcnj k tíctj epištole.
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Zwlást pak pjtomná , když kážeme , n^h se modljme.
Pati na swt wkol , na etjzck lásky popati

,

Wšecko co gest na xi^hi swaziige s tjm , což dole gesti

,

Pjrody plastické wiz i^sobenj k tomu cjli

,

Naymenšj prášek se hnáti k j^ráškii ginému, 10
Nayhližšj talmaut k sob, gesto giným potažen gest,

W formu a hýbánj pogateho i sauseda obgat.

Wiz hmotu naybližšj wšelikým žiwotem piodjnau,

"W. 1. Tut se tedy stawme : wseobecná prjcina fuezdy

Z gednoho cjle koná ^ nez zákony rozTannitými.

Pjina rozlinosti w techio zákonech , která k gcdnomu a témuž
cjli sinruge, gest Dobro celosti wbec

,
ponewaclž geclnotliwc Dobro

rown njm opatjno býti má , která obe Dobra spolu inj Dobro ce-

losti wseobecné. A tate pjina, pro kterau básnj ginde jká

:

Wsak gcdnotnjk cjl rozdjlný pedstawený má.

k pedgjtj ale toho , bychom tu nezastáli , Bh to tak zpoádal, že

každý pomoci druhého potebuge , a tak

Na spolných potebách stanowil spolné twor Dobro. Bylot

toho potebj , wyswtliti tyto dwa prwnj vvoršc k lepšjmu spatenj
,

kam to, což následuge
,
pináležj , a gakte Melika geho moc gest,

kde básnj vvystjhá takowýcli ped poznánjm této prawdy , kterýchž
okolinosti

,
položiwše ge na domnelau stacj neoduiselosti, a na ga-

kausi oprawdownu štacj neitedlnosti spolených poteb (odkud wseo-
becné stestj se prýstj ) inj ge pewelmi schopné k pehled-
nut] oprawdowc saustawy wecj totiž: Lidj w plnosti zdrawj a bohac-

twj. Tato wýstraha byla potebná \v ohledu na towarystwj, ale mno-
hem potebnegŠj w ohledu na náboženstwj. Odkudž obzwlášt po-

rauj zachowánj toho i knezsLwu, i leikm, když kážj, aneb se modlj:

ponewadž kazatel, který ncpowažuge prwnj pjiny w tomlo ohledu,

gakožto Bytnosti o Dobré celosti peugjcj , musj neomyln welrai ne-

hodné o nj myslenj wzbuditi , a ten prositel
,

genžto se modlj
,

budžo gako takowý ,
gesto se k celosti nepoituge , aneb bez ohledu

na gegj stestj se modlj, ne gen se marji (nadarmo) modlj, ale i suc-

ho stwoitele , skrze bezbožné se pokusenj geho jznj se na odpor

postawiti , obražuge.

W. 5. Zbytné zdráw gsa. Nemjrná práce a uenj (studowánj) gsau we-
licj kazitelé zdrawj : ti , které gegich štacj (staw) nad oboge posta-

wuge (t. že ani pracowati nemusegj , ani se neuj) rausegj owŠem
plnost zdrawj mjti, které když se k obecným službám newynakláda

,

ale we zpupnosti (luxury) mrhá, básnj zl ytkem gmenuge.

W. 4. — P/ i bohactwj nestydatosti. Ponewadž bohactwj osobuge si uni-
lost , wtip, statenost , a w šumme wŠccky cnosti.

W. 12. Tr formu a liybánj ctc. K takoAvému spoádánj látky (materie)

by se tak spoludržela , aby k tomu užitku, který stwoitel obmýšlel,

schopná a spsobná se stala , wlastnj stuženj (stwaenj , i radegi

snad suaenj, configuration) gegicli neitcdlných ástek, gesti tak po-

tebné
, gako ta wlastnost , která k tomu též rown a wseobecn

napomolila, pitahowánj (atlraction) gmenowáná. K wyslowonj prwnj

ástky léto myšlénky, spisowatel prawj w formu ^ a k wygadenj dru-

hé ástky slowa hýbánj užjwa.
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Fj p i s t v I a ///. 2Í,

K grdiiomu 8C fltrrdu lin.ít, u to gest Dobro wŽrobccnr.

W iz niraiícj zeliny ztlržo\v;íl živvoly nitiolio roštu ,

V\ iz žiwoL , aii sí) LraLJ , f,Mk opci ziiowu rsti zacjriá :

T.ik twary ,
gcni zhynulyt zase iiahrazugj se jinými,

(Obratem od sincrti k žiwolu gdau , pak zase uinrau)

Tak gako bublinky zrozené na moi nmotu welkém ,

Znik bérauc , pukagj .se , a zas w more navvracuííj se.

Nic tu cizjlio nciij ; k Celku smérugj geho ástky,
RozAirn<^'jj diieli gediný Wae , \vac zdržugjcj

,

X^N seky b}h)sli pugj naywtsj wjžc malými;
Zwjrck dobrému clowka stvvoril , a zwéri ^e^ zas;

Wso slanžj , wacmu se slaužj , nelrwá samo nic zde!

VVfao. s[)()hi wjžc etz, kde se koncugc, nám ge tagcmstwj.
Zdaž Bull, o blázne, wae cinj gen k twému dobréiuu,

Bys se ty sám radowal , sám pásl, i krásil, i sit byl?
'len, gonžlo pro stul twiig kermj srnce mladého,
ProTi též tráwnjky k\N étlé tak roznnlc knísj

:

30
Zdaž pro t gen zpjwá a wzlctá wzhru kriwánek '^

Rozkoš nastroguget gelio hlas , zdwjhá gelio krjdla.

Zdaž tobé roztomile awh^lj pkný kononásek?
W wlástnjm wytržcnj geho pjsn mu láslca nadýmá.
Ilerdý kfiri gezdcem stkwustnostj ozdobený swyni

,

Pána swého inj úastná \y rozkoši a w cti.

Zdaž ^vn tvvé osenj ononot gest, genž pole krásj ?

istku zrn wlastnj sobe slušné ])tact\vo nebeské.

Tvváli genoiA gestit hogn.í že léLa zlatého

Djl se, a to slušnés, plácj wohi
,
^uni. tob slaužj;

A swiu ,
^QWT. nedlá , íii lilasu twélio neposlauchá ,

Gen z mozídw živva gest pana téhož , genžto gi karmj.
Zneyž to, že se sdlugj s pécj déti prjrody wesms

Kže ta, ^^^íWA shrjwá tlu kiálowo, medwda brala.

35

40

\V. 22. Rozsírugjcj duch gediný wse^ W<? zdriugjcj. Coí w tvc\ Izáka
JNewioiia ^'CMt : Dciis ()tiiiii|)r:u'8('nd cst , iioii per vii tutom solatu , sod
etiam per siil>staiitiaAt : naiii virtus sine substaotia subsislerc uon
potest. Newt. Princ, sthol. gen. sub íln.

W. 23. Nayivctí) wjza malými. Gclikol sílní;i a bezproslmlccn pu-
»(»l)j w /ujatpch, gfíRiciuto piizcnj gest úplný zrwnilínj rozum,
coi Rctlon zr starých íkolských uitel (Školáku) wolmi utícu (\»ith

grcat elegance) j)o\víll : Ueiis est anima brutoum —
W tchto Bh gest

,
genž Ijdj.

^*
^'^'v ^^ '

^^^^^^^ g^^f k mému užitku. Naproti tomu niaudrý nuií
powdel : ílosptuliu Wíccko uinil pro sebe samého. Prjsl.XVI. Í4.

W. 50. Ze rloti-ik i wtip sám gediný , i celosti tjran gest. Narázj
na tau wtipnau sauslawu onoho mutlrce , který ze žiwoich samé
stro<,'c (mašiny) bu ro/koíj neb l)oleslj necite líné uinil, a takto
lidem cíuili dodal k uykonáwánj tyranalwj \\m\ swými apoluluory,
sauslcdný w swém záklailu.
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Pedce wolá lowk:^ j^ay ! wšeckot gestk mému užitku!** 45

Krmná hus mu wecet : „tys žiw gen k mému pohodlj :
"

Krátký , wšak dobrý saud , rowný saudu našemu
,

Když wše pro gednoho být saudjme, ne gednoho pro wše.
Deyme , že silngšj mdleyšjmu wždycky poraucj

,

Že clowk i wtip sám gediný , i celosti^ tyran gest

:

50

Pjroda dobr umj skrocowat g^^ , onat gediué zná

,

Též i hogj stwoenj Wsechnch nedostatky i bule.

Rciž, zdaž z hry sokol zstupugjcj ptáka ušetj

,

Pohnut gsa krásau pemilau geho rozmanitých per?

Zdaž straka pozlacené bruka obdiwowat bude kjdla? 55

Neb když sláwjek zpjwá ,
gestrabli poslauchá?

O wše lowk peuge : ptákm štpuget sady pkné

,

Pastwu dobytku dlj , a rybám rybnjky zakládá
;

Péi o gedny ho wést užitek geho wlastn ponauka,
Rozkoše o množšj , o množšj nádhera lidská

:

60

Wšecky chowá marnost gediného wládare wesms

,

Nádhernosti geho blaženost] wšickni žiwi gsau.

l^ch žiwojch žiwot, gichž hlad uený geho žádá,

Od hladu, ^od diwoké zwi útok sám zachowáwá

,

Nastroguget žiwokm hody^ njmiž sám chce se hostit, 65

Až dokawadž bytu gjm nesl^onj , stále blažj ge.
^

Genž newidauce swé wjc rány , ni wjc se netrápj

,

Nežli hromem zabitý smrtelnjk z pjzn nebeské.

W. 51. J^jroda dohe umj skrocowat. Dopaustjm , opiawdu , že lo-
vvek tak inj (affects), gakoby on byl wtipem a tyranem celosti , a

dychtiwby žádal zlomiti
— lásky etjzek

,

wšecko, co gest na nebi, spogugjcj s tjra , co dolet gest

;

ale nátura práw týmž darem rozumu tohoto tyrana skrocuge. Nebo
rozum lowka schopna inj k srownánj památky pedešlých vrcj s

oekáwánjm budaucjch , a pedešla neŠtstj inj ho bázliwegšjho ped
pigjti raagjcjmi , to geg k milosrdenstwj naklougc a giných w trá-

pcnj postawených posiluge, Náružiwost pak zn°istem w zwyk pišlá ,

swá psobenj na wšecky itedlnost magjcj (genž mohau odpornosti

cjtit) rozšiuge. Ponewadž tedy nerozumné žitvoichy , ani rozum
Jowka , ani geho nepoádné samolásky nemagj, ž^by se saustaw do-
bepegnosti utáhli ; tedy nepotebugj , a tak ani nemagj této lidské

itedlnosti cuzjch bjd. Kteraužto náružiwostj
, gakž widjrae , onyno

wlastnosti w loweku wespolek se wyro\vnáwagj (gedna druhé wáhu
držj, balance one another), a tudy ho zdržugj m' tom wŠeobecném po-
ádku , do kterého opatrowánj božj wekeren stwoený swt uwedlo.

Než toto gešte nenj wšecko: loweka užitek, wyraženj (arausement),

marnost a zpupnost wždy se saustawau pegnosti tauže swazugj, skrze

to , že geg i o zderžowánj giných žiwoichfi peowati zawazugj. A-
koli pak to se dge wtšjm djlem gen proto, aby s tjra Metšj chutj

sežráni byli , ate toto neuraenšuge wlastnjho , tak ohrazeného Štestj

tchto žiwoichu , kterým opatrowánj božj neužitené známosti gegich
cjle nrudf-lilo.

W. 68. Nezlí hrojiicm zabiiv smrtelnjk z prjznc nebeské, RozIinj ze
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Zwjrata ples mli též pervvc, ntž pestali žjti.

Zdaž ncmiisjs '/ahyiiaut t('ž , když plcá Invul' HokoriJt se. 70
ZvvjraLa hcz rozumu chlgc Buíi práld-jky oprjznit

,

Gjm známosti nedal bez užitku o konci hytj pich :

Gjž udlil ílowéku, s proniyslcm wsak tjm užiteným,
Že když snu*t ho désj , iiadc^j ho tésj , že budet žiw.
Smcrli ukryl hodinu, wzd.ílil báze tudy od nás,
K nám se wždy bljžjc bljzkau být nikdy se nezdá.

O nesmjrný diwl nebo ^cn bytnosti mysljcj

Poprálot Lakovvc známosti a jxidporv mysli.

íí. Cožkoli bu rozumem , neboliž puzcnjm zblaže-

no gest

,

Zncyž , že wládne mocj , k dobrému gc naklougjcj

,

Tauž wodcno k ststj každé ^(íw swému rlj wždy,
Prostedky k swému smené wynalézage cjli.

Rci , kde plné puzenj neomylným gest tob wdcrm

,

75

80

85

Nehne se, kým newoláa, wolaný j)ak též se okaunj;
Než puzenj k nám gdct dobrowoln a bez powolánj

,

Gisto , že nezblaudj , než k cjli swému treí j wždy

,

Gesto wtip lidský široký gest stále WQh úzký ; 90
Gisto, že j)jroda mut cerstwá k blaženosti pomže,
Gestož zasmušilý ruzum gj e;cn z darmá nabývvá.
K služb onot gest wždy, krátk.t rozumu wždy ge služba,

Práw musj ono gjt; tentot pak zblauditi mže.
Wiz tedy, moc konawau a ginau moc, gonž wci rowná , 95
Zwjala gednu magj , nám gsau obé od Boha dány;
T.ik tedy nad puzenj zwelebiigž mži^li rozum nás

,

Bh ononot zprawuget, nad tjmto zpráwu lowék má.
Národy rozmanité kd»> polj nauil, nebo hágw

Wystjhat se gedu , swolowat sob kermi polebnau? 100
Odporowat baukám i tokjn pedzwjdaw moským ,

W pjsku dlat klenutj , na wlnách pak bašty zakládat ?

Pjniky pawauka kdož nauil psát rovvnobžjcj ,

Na wlas ,
gakž de Moivre *) , a to bez linyálu a šry ?

Kdo skauinat poruil ápm ponehj cizoz^^mské , 105
A swty neznámé predtim , co Kolumb ^vynalézat ?

Kdo k snjiiu gich powolal , as a den gjm ustaw gistý ,

Kdo sšikowal heyno w powétj, kdož cestu mu wytkuul?

starých a nino/.j z wýchodnjch spisowalolu od té doby , taLowýt-h
lidj

,
gonž liromom zabitj byli, gako swatých osob, a gako zwlaíl-

njch nebes miláku |iownzowali.

*) Abraham dc Moivre^ rodem Franoauz, pro swau hlubokau zn.iinoit ma-
themaliky a algebiy w anglické a fiancauskc zemi ua slowo wzatý , a
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III. W pjrod každéhot bytu Bh wlastnj geho Dobro
Zakládá , wlastnj klade mez každého pohodlj

:

110

Než hned, gakž uinil wsecko k dobrému celosti,

Na spolných potebách stanowil spolné twor Dobro.

Od prwa ay takowý plyne wný twrce poádek

,

Genž lowéka k lowku stwoenj každé k tworu wjže,
Cožkoli ^('^n táhne w sebe wzduch tlo obžiwugjcj

,

115

Což dýše w powétj^, anebo w hlubinách plowe wodných,
Neb co se rozšiugei na zemi , wšeho pjroda gedna

Rozpaluget žiwota plamen, a zdwjhá geho sjm.
I lowk , i wse , co bu po lesjch semotam se probjhá

,

Neb wzduch rpzrážj , anebo w hlubinách tok pljwá , 120

Wše k sob má lásku , wsak ne k sob pauze samému

,

Rownéhot pohlawj sob žádá, až dwa pogj se

W gedno , aniž rozkoš s obgjmánjm dokonat se;

Až we tetjm kolen w rodu gešté swém milugj se.

Tak zwi i ptactwo spolné konagj powolánj

,

125

Matky plod chowagj , ocowé sami obraiiugj ho ;

Plod po zemi k wandru, w powtj též s€ sproposjla

,

Tut puzenj stawngeí se, i pée tu konce docházj

;

Wazba se roztrhuget
,
pak každé chcet se pogjmat

,

Láska giná se gewj >^ a nowý rod zas se zajna.

Delšj mjt pée chcet djt, pomoct si ne wládná;
Pée taká delšj mocnégšj swazky wywázj

:

Rozwaha , též i rozum tuzegi swazugj swazy; lidské

:

Gak užitek W týž as, tak i láska rozšiugei se;

Wjžeme se s wolenjm , a horjme s gednocitem dwa , 135"

Každá náružiwost se ménj w swém obratu we cnost:

Tak wždy nowé poteby, s pomocj s zwyklostmi nowými
Znik bérau , wštpugj^ pegnost na kmen milowánj.

Plod se geden narodilt , a giny zas bére poátek

,

W prjrodné tento , w zwyklé onen octna se lásce

:

140

Sotwa se poslednj lowékem spge stal dokonalým

,

Rez pomoci spatil toho , genžto žiwot darowal mu

;

Pedzwederíj a pamt skrze náwraty zasnubugj se

,

Zešlý wk si onot , tato mladšj si pipomjná

,

Pak rozkoš , wdénost s nadgj ^se sgednocugjce 145

Rozšiugj pohodly^ zdržugjce dtátko maliké.
IV. Nemniž, žet se žilo w stawuprjrody, gen gako we tmé

Prwnj pjrody staw byl králowstwj Boha otce:

Wlastnj , i spolná wznikla w poet
j

geho láska ,

Sgednocenj wšecky spogilot wci , lidstwo podobn. 150

Pýchy lowék neznal , ani kunšt ^^i podporugjcjch

,

130

od powstného Newtona wysoce wážeuý. Od nebo mezi ginymi zstal
spis : The doctrine of chartes ; or a niethod oí calculating probabi-

lity of events iu play. London, 1718. w 4.
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S zvvjraty wcždy chodil, 8 nimi léž i w stjnu bavvil se;

Gedna wsech tahule, wžech gednat rovvfié i postel,

Wražda nckcrmila gich , wraždat neodjvvala žádná.

W gcdnom a témž chráme, w lese gemrié ac ohlaaugjcjm, 155
Bytnosti zpvvné wesmés Boha slávvili rowné;
ISetíkwriila swatyné krew, aniž zlato krásilo gesté ,

VV njžto se ieskažcný , isl od krwe podtawowal kuéz:
Telidáž wlaslrxístj božskaii byla pé wžeobecná,
Pednost pak lovvetíi kralowat a ne pollaowat lid. 160
Ach .' gak rozdjlný tcuLo lovvk od asu prjtjch !

W. 152. S zwjTaty wazdy chodil, s nimi téz i w stjnu hatoU se. Bá«-
nj 8we obrazi stále z platonických pochopu (i<lej ) bére , z pr/^injr

swrchu ukózatté. Plato ze staré poslaupnosli (tradirj) wyprawowal
,

xe za asu zlatého wku , a pod panowánjm Salurnowým puwodoj
gazik

,
gcnž tehdy w užitku byl , lidem i zwjatum spolený byl.

Mrawnj uitelowé prostonárodnjho smyslu této poslaupnosti , i tradicj,

užili k pedkládán) swých nauen] pod tmito bágkami , které celému
nerozumných zwjat stwoíenj , ei dáwajíj. Naturalisté tuto tradicj

tak rozumli , že w prwnjch asjch
; lidé qelankowaných (inarti-

culate) zwuku ujwali k wygadenj awých nedostatk a swých cjtenj ; a

ze gen po malých atupnjch piíli do užitku ei. Toto bylo zatjm
domnnj Lucrccyowo , Oiodora Sicilského a ehoe Nazianského.

W. i56. Bytnosti zpewné etc. Toto se rauž pkn wyswtliti gednjra
vrznceným nijstem spisowatcie žalmu , kdež rozpomjaage ae na wk
newinuosti a pln welikých pocbopuw o nm ,

— tch lásky retjzkít

Wíecko, co gest na nebi , spogugjcjch s tjra , co dolet gc«t
,

Njmižto spopené k stedu gednomu weždy ženau se

Zwjata , i lowk sám , anL;el
,
pan , slauha aneb král

;

wypádá w tento wytržný a boŽský apostrof k piwolánj ro/cestných
twou k gegich p<(l«'ílé prawosti (kterýžto slavv núí spisowatel wýšc
wypisuge ) : ,,Chwalte Hospodina btworenj nebeské, chwaltež ho na
,, wýsostch ; chwaltež ho wsickni angele geho, chwaltex geg wsickoi
„ zástupowé geho. Chwalte geg slunce i msjc , chwalte geg
,, wíecky gasné hwzdy. €hwalte gméno Hospodinowo wecky wci
,, kteréž, gakž on ekl, pogednau stwoeny gsau. Chwalte Hospo-
,,dina twoowé zemit], welrybowé a wŠecky propasti . ohe a kru-

„ pobitj , snih i para , w]tr bauliwý wykonáwagjcj rozkaz geho . i

,,hory, a wsickni pahrbkowé , stromowj owoce nesuucj , i wickni ce-

,, drowé : zwr diwoka i wŠelika howada , zemplazowé, i ptactwo
,, létawé : králowe zemfít] , i wiíirkni náiodowé ^ kn/zata i wsickni
,, saiidrowc zíMii. Chwalte j^méno Hospodinowo: n»'bo wywýseuo ge«t

,, gméiio geho samého , a sláwa geho nade wsecku zemi i nebe.**

žalm CXLVIII.
W. ÍSH. fy njíto se neskoleny cist od krwe postawownl knz. T. Ten

staw
,
guž se od w. 261. až do 269. opisuje

,
gest nebyl pišel.

Nebo tehtly , kilyŽ puwriwost tak wziostla, že bohy lid>kými obt-
mi poškwrnila (wiz w. 267), tyranstwj bylo pinucené knézj o pf-
zniwau odpowd žáilati :

Bíih gerau za strog byl , njmž w swé nepátelé hácl.

W. 150. Tehdáz wlastnostj boiskuu etc. Básnj napeilklade piawdu
o
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Ple žitj tohotot katowánj gesti a poheb
5

Pjrody nepjtel slýchá upnj wšeobecné

,

Swých bližnjch lege krew , zrádcem sebe gesti samého.

Od Boha odmená choroba zpupného prowázj

,

165

Každá smrt mstitele swého wlastnjho chowá si.

Wzteklé wášn rodj takowáto krew, zabitého
,

Tit proti mordéi wzbuzugj wraha pyšn diwého.

Wiz ode pjrody ^t^ wznáset sebe lezmo ke kunštu!

Následowat puzenj rozumu w ten cas bylo djlo; 170

Tehdáž w tento rozum k elowku hlas pjrody jkal

:

zpráwy pjsma swat. , že lowk byl stwoíen pánem tohoto zemského
swta (ep. I. w. 230) ;

— tmto
Podmanné onynot byt

,
pak poddáno tob wŠe.

"Což nkteré k tomu swcdlo , že se domnjwali , že zde spisowatcl

samému sob odporuge, bylat ,
gakž se domnjwám, takowá mjsta, ga-

ko gest toto :6

Ptey se ,
gaký gasn swjtjcjch tl g« nebeských

Cil —• etc.

A opt

:

Zdaž Bilb , o blázne, wfc cinj gen k twému dobrému? eic.

Než oprawdu toto , což zd o pednosti lowka gest eeno ,

-negon wzdáieno gest od odpoiowánj , ale gi i welmi potwrzuge , i

zpráwy pjsraa s. kteréž se týká !' A ponwadž tato materie byla

|)ogata w pochybowánj o básnjowých domnnjch we wcech nábo-
žentswj od ctenáíi , které priiwod gistých swobodngŠjrh spisowa-

telu, tuto materii ncprawau a zle užjwanau ccstau pednášegjcjch, rcAv-

niwými a nedowernýiiii uinil , z té píjiny pokusjm se toto ucnj
Avyložiti. Pjsmo dj, že lowk panem gest wšeho uinn. Ale tento

Pan nakazil se pýchati , kteráž obecným ge&t panowánj úinkem , a

gako ngaký ástený monarch , w tyrana se powyšowal, A gako
tyranstwj w tom žáležj , lidyž se domnjwánie , že wšecko k užitku

geduoho toliko gest stwoono , tak on onyno swobody se wsrmi tenii

w/.al , které z tohoto základu náslcdugj, aneb s nim sausledné gsau.

Ou brzo weŠkerau žiwoiŠuau stwoenost zaal wjce gako swých otro-

kuw , než gako poddaných powažowali
,
gakoby k žádnému suému

w lastnjrnu užitku stwocna nebyla , ale gen k tomuto , a z té pj-
iny s nim s naywtšj ukrutnostj nakhídaJ. A tak ncpícstawapo na
tom , aby k ukrutnosti posmchu pidal ; on se usilowal swýiii

niudectwjm do toho domnnj se wprawiti (wrozuniowati), žcby žiwo-

ichowé sami toliko strogowé (mašiny) byli , bolesti aneb ro/koši

noitedlnj. Tak lo\\k sol) osoboval, žeby on byl Jf^tip a tyran

(ukrutnjk) celosti , a bylo slušné , tomu
, genž se zpráwy písma s.

o panowánj lowka držel, zlé užjwánj tohoto pcdncŠcnj naprawiti,

a ukázati, že :

Tch(hiž wlastnosi j božskau byla pé wseobecná
,

Pednost pak lowka kralowat , a ne potlaowat lid.

^V^ 171. Tchuáz iv tCJito rozum cle. Básnj pedslawuge nynalezenj

kunštu, i umuj, gakožto pauhau nauku, od nerozumných zwjrat <
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,,(i(liž k živvokum, waclik^; od nich rnaudiosli nau se,

,,()d plííkw se nau, gakowau haust potrawu dávvá ,

,, Oil zvvri pak polnj prjrodijctwj naiíciž se,

,, Kuiialu dumy slavvti pigíiuž ud wCtl nicdonosnycli , 175
,,Krt t oraL nauj , a pawauk tkáckéinu emeslu,
,,Pak wcslowal na wodúch ode Nautila u se nialtiio.

,, Nastawowal Icnké ucho, gjrnali wjlr honjcj.

,, G3au k Lomu lu , wscliké lowaryaké gediioty formy
,

,,Odlud neclit králky maudrosli rozum nauj se 480

,, Podzcmnj lu \vi<ll slawcni a spalrili msla ;

,, Na slromowj lamlot wysoKÓm gcslit yvidli W3Í»

,, Niírod naymeusjch niravvy pozual i zíikony u se

,

,, Královvslvvj vvCclick pilných, lež obce mravvenc,
,,Gak lito do spolku swau wáccku spjži rusauce, 185

,, At i w anarcliyi, než wsak pede bczzínalku živvi gsau.

,, Tam ty \v každý as , a králownau s^rawowány

,

,, Budkami wlaslnjmi wládnau, slaleek schraugj swfig.

,, Zákony nczménné
,
gak jsi gcgich zdi'žugj , waž

,

,,Pjrodé maudrostj , osudu w slálosli podobné. 190

„ Sul)lylnégtíj lkát darmot rozum osnowy žádá,
,, iiy wplell sprawedliiost do gcgjho zákona sjli.

,, Práwo pj)jsné zalvverdil \v ncsprawcdclnost

,

„ Silným wclmi slabé gestit , mdlým welmi ce pjsnó.
„Než gdi .' a nad wselikym slwocnjm swdi* mgž pa-

no\vánj

,

,, Maudegšjmu piwesl dey oslalnj k poslucnslwj
,

195

puzcnjm wctlcných wzataii, tjm rjl«'m , al>y liuly lidskau pýchu po-
njžil y a nás poirliop ( i<lcu ) o iiekoiionc maudrosli l)o2j zweliii.
Toto on iiij U' pro3oj)o[)oeii a sice lak wzneaené, gak gcii ktly w
lidské obrazotworné moci powstali molila :

Telidáž w tento rozum k cloweku hlas prjrody )kal:
,,(idiz k ziwokiini , od nich \všelik«' maudrosli níiu se,

,, A pro ty kuiisty k txuwa pauhé puzcnj t píiwedlo,

,, Bu skrašlcn gako ktál korunnu , a co Buh negaký ctii.

W- 173. Od ptákuw se nau cle. Gcstil to opatcrnost , které wril>ec

lodnjci užjwagj , když na nktrrt^ pusttí náhcžj /ahozrnj , neniJiijcf

]m «c obcerstwiti
,
pozorn£»j, ktnóho owocc pUctwo se dotýká , a

opowazu;»j se takow«' bez dalŠiho ro/paku gjsti.

VV. 174. Od ztvcri pak etc. VViz Plinia Nat. liist. I.. \ HI. c. '27. kde
mnoho pjkladri zwjrut se piwázi, které užitek bylin tudy dokáiali,

y.e gich sami n/jwali , a wy/namenali qc k gistým opcracjin w ran-
hogictwj , ski/.e wlastnj gcgich ti bow.inj,

W. 177. Pak wesloirtit Na wodúch ode Nuutyla elc. Oppiin Flalcetit.

I. 1. na leiilo spiisob tu rybu opisugc : ,,ony na swrchku moe plo-
wagj na hbete swých ííkorepin

, geni tlokonále sr spodku lodj (ihe
hulk o a sliip) ptKb»bá , sw«'' nohy na zpiisob stc/.nr w^hilrn wyáter-
kugj,blanku mc/i nimi io/talini;jcr , která mJHlti |)ljL4iet .slaulj , a

dwau ostalnjch noh tnjslo wesrl na boku uljwagjcc. Býwagj objegne
wydjni w sIí-c«.Ii)/(Miiii|iii imtíi. I*.
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„A pro ty kunSty, k nimž paiihé puzenj^t piwedlo

,

,yBu skrášlen gako král korunau, a co Bh ngaký ctn.

V. Pjroda eklat tak ; poslechnul gi smrtedeinjk

,

Msta byla stawena, wzniklat wšeliká towarystwa

,

20Q
Tamto obec skrowná wstálat , tu giná, ob rostly

Gednmi prostedky, spogilat gich láska i báze.
Gestli se pod bemenem shybowal strom tamto milegšjm

,

Z cistgšjch pramenw hreli zde eky zlatonosné í

W wogn co uchwátit lze bylot , dát mohlo kupectwj , 205
Pjtel se wracowal ten, gesto došel co neprjtel.

Obchod a láska tuze pjliš pogili spolu lidstwo
,

Když láska swoboda , když zákony pjroda slauli.

Takt obce wznikly, swt wšak newdl, coby král byl,
"Wládu až obce celé užitek gedinému odewzdal. 210
JPauhá cnost byla ^^n. (w umnjch anebo w zbrogi tehdáž
Sjjcj blaženost ne:h sAVJzel odwracugjcj)
Ta cnost , gjž wdnj synowé poslauchali ^y otci

,

Spusobilat , že knz otcem se celého lidu st^il.

VI. Pjrody až korunau zslechtn každý patriarch gsa, 215
I knzem, i králem byl i otcem jše domácj,

W. 199. — Poslechnul gj smrtedeinjk etc. Poslechnul i šetcnjrn hlasa
prjrody, i bedliwostj na nauku w zwjatech stwoených nám danau.

W. 208. Když láska swobod, etc. T. g. když lidé nepotebowaíi

,

obecnými sralauwami swau pirozcnau swobodu ped zpiáwcemi zastá-

wati ; láska , kterau každý elednj otec k tm mel
,

genž na &vré

péi ml , byla gegich naylepšj bezpenost*.

W. 209. Takt cbce wznikly etc. Toto gest eeno k wywrácenj té mar-
né domnjnky , která si osobuge , že Bíih králowského tytulu eled-
njra otcm udlil, odkudž lidé uiniwše

,
prý, towaiyslwj, zpráwce

sob pedstawili. Naproti tomu nás spisowatel ukazuge , že král
byl neznám , až dokawadž obecný užitek

,
genž lidi k zjzenj obecné

zpráwy piwedl , také ge w týž cas k ustanowenj zpráwce piwedl.
Gináe gest prawda , že tatáž maudrost aneb sjla , která otcm od
djtek králowskau poslušnost zjskala , králm otcowskau wážnost sp-
sobila , uiniwši to , že gako otcowé swého lidu powažowáni byli.

Což k prawd podobné bylo pwodem (a gelikož nepráw rozumno

,

i nynj nepestalo býti hlawnj podporau) toho otrockého bludu. Sta-
rožitnost pedstawowala swé iiaystarŠj samopanownjky (samowládce

,

samodržitelé, monarchy) pod pochopem obecného otce Ttai^c avoqtay.

Za tjm oprawdu stáli se gakowýsi porunjci (Foster fathers), Ttotfuva

Aawv, gako Homer gednoho z nich gmenuge ; až naposledy zaali

sežjrati to stádo , s kterým se tak dlauho sauastnowati zwykli , a

gako Plutarch jká o Cecropsowi, ex XQn^^ ^aadéiog ay^ov xal Qa-
xovTQjdt] yevofiEvov TTPANNON,

W. 211. Pauhá cnost byla gen etc. Nás spisowatel mel dobré sw-
dectwj pro swau zpráwu o puwodu králo>ské hodnosti.

^
Aristoteles

nás ugiŠtuge , že puwod gegj byl samá cnost , bu w umnj , neb we

zbrogi : xadie^arai, ^aai,Xevg Ix tcov invBíxaiv xad' vntqoxrtV aQtr^g,

ij TtQá^eav tmu ano ti^f a^ftijf, ij| Ka^ vnr^oxnv loif/iu ytvuc
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0(J nho záyviííoli
,
po Holin, 8\vc j)r<)zr«.telrio«ti

,

Zrak gcho zákon giin , gcho ro girn orakulurn elaula.

On pnwolal hognc krm obci z brázdy užaslé,

Ohm rozkazowal nauil ge a tok vvotly rj«lit, 220

í*(»L\vory moiských wosl wywolat vycn z hlaubi propastné,

Z \vy3o3tj Nvz lutínjch k njzki; zemi orla priwéati.

Až (lokovvaílž bjílau , ncni<jcj , sinerti stlaeného ,

Gcgž Cí) Boh.i ctili, co lowka plakali Wdoci horce

:

Wzhnrii polom patrjc od gidiioho k olei druhému, 225

Wyhkdagjc praooe prvvujho wzýwali gsau ^^^.
Gastiá posiaupriost , že wšccko nílo zd poal ck ,

Z otce ncpctržn k djtkám doprowázela wjru;
Od swého stvvorcnj stw<>ritcl byl gasn rozeznán ,

Nikdy rozum prostý neznal wjc , než gcdiiiého

:

Než wtip naklonný pozatcmnil prjrody ^swetlo

,

Tak gako Bh, i lowek spatil, ze ivset bjLu Dobré;
Po cnosti šlepegjch kráelté po cest radosti,

K otci se pi^iznáwal , když znal se k gednomu pánu.
Ijcisl-a bylat gelio wjra a wbcc Wáccka powiunost

;

Prjroda božského W lovvocnstwj neznala práwa

,

Zlého se báti neml lowek od Boha, gesto dobe znal,

Naywystíj bylnost naywvtísj zet gc i L)obro,
Wjra prawá se prawým panowánjni kráela rown

,

Láska onat k Bohu ^vii , tato ke lowku gmenowána.
Kdož duse otrocké, sk iženc nauil kraginy kdo

Té hrozne yyjre : nmožstwj že pro gednoho gest gen?

230

235

240

W. 219.

z

IIO, Z brázdy užaslé etc. T. on podmanil nppodJanost waech tyr
iwluw , a 8|)usol)il , že k užitku lowka slaužili.

W. 225. Tfzhíiru potom pat*je etc. Rásnjr pedstawuge tu , že wetij

gegich pozornost na náboženstwj, ne tak z wdnosti u prosted hog-
nosti powátala

,
gako i nedostatenosti sob w neštstj spomoci , což

tudy dokazuge, že za asu prwnjho stawu zstali pi druhých prj-

inách , bczprostíedených piiwodech awho ststj ,
kter gako Boha

ctili i w druhem pak stawu, Že wzluiru k prwnj pjia rozuwugjoe
se pozdwihowali.

Wzhuru potom patrjo od g^dnobo k otci <lruhemu etc

Toto, a se hrozjm, gí-al wehui prawdowépedstawenj lidského pirozenj.
VV. 231. íf''tip naklonlny ( obiiijuo ) etc. Weliui pkné narúleuj na

úinky pi i/.initi« kiWio «kla na pablenky swtelnj.
W. 241. Kdoi du>'e otrocké nauil etc. Basují pouuge nás podle swe

náležité zn.Wnosti st iroŽ.tnoiti , Že to byl pdityk, a ne kn/ (gako

naše neuená líjda swolKuln — mysljjth žátlá , abychom lomu w-
ili), gonŽ ponayprw náboŽenstwj *ka/il. Za drulié , ie puwériwost
do nho wnesená , nebyla od nho v\yni\sl«'na , gakoŽto nástroc: k
uinkowánj na giut^ {"-^^^ »novré nrznabohuw wymýslcgj, ktrrjby

tuto mjzernau spráwu za puwod náboŽen»twj mjti chtli), ale bjU
past , w njžto z poátku sám upadl.

W. 242. Té hrozné wjre etc. Aristoteles w tom pokládá rozdjl mezi krá-

lem a tyranem, že onen mnj tebe býti pro lidj tento pak innj lid
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Pyšn wymjnt se z wšech zákon j^rjrody wných,
Pevvrácet swet a odbogným geho pjin býti?
Sjla spsobilat nayprw dobytj , toto zákon

;

245
Pwera až zucilat lidi iikrutnjkowi est dát,
Pak se s nim sdlilat we tyranstwj, dawši pomoc mu,
Wjtze petworila w Bohy , poddanstwo w many bjdné :

Prostedkem plamene w bljskdnj , a hromu prasku

,

Když wysoké hory rozsedali se , a grunty se tásli

,

250
Mdlé uilat se koit , naduté pedkládati prosby

,

Mocnot nespatené silngšj , než sami gsaucj

:

Z pewracené zem, a z propuklého nebe spatrilat gest

Božské bytnosti zstupowat , wstáwat duchy erné

;

Pjbytek zjdila tu strašný , tam w he radostný
5

255
Strach uinil dably , mdlá áka bohy splodilat gj

,

Stranné
,
promnné , klamawé , též náružiwostné ,

Gichžto wlastnosti AvzLeklost , chlipnost, nebo pomsta;
Bázliwcw duše gen gakowýchž si wymysliti mohli

,

Na spsob tyranuw, tyranm witi chtli rown. 260
Wdce gegich horliwá hnwiwost, a ne láska dowrnost

;

Základ pekla bylot záštj , základ nebe pýcha.

pro sebe býti : SaXerav 5'ó (i a o v Xe vg eIvuv (fvXa^ , ortcog o*

fitv HBxlri^évov Tocg aúvag firjdev adixov itaaxciovv 6 St dfjuog ^r]

v^QÍ^tjTai, fitjdsvi, 71 de xf^aví^t-g Ttgog sdev árío^XdíEi kovvov ^ c* /wí]

Trig Idíag (oqpEXeíag yáqvv. Pol. ]ibr V. cap. 10.

W. 245. Sjla spsobilat nayprw dobytj etc. WŠe se to s dgem
(skutkem) siownáwá , a ukazuge na spisowatele naŠelio náležitau zná-

most lidského pirozenj. Ta zagisté mysli newláda (inipotentia), ga-
ko gi latinŠtj spisowatele gmenugj , která ty hrozné neprawosti

,

které k utwrzenj tyranstwj potebné gsau , rodj , wŠechnein wlast-
njm

,
gak niemným , tak i duwodným wýitkám swdomj pirozc-

ngi podrobuge. Odtud celé strogstwj pwriwosti ( machinery of

superstition).

Prawa gest, poznamenáwá básnj , že pozatjm k<lyž hrza
tyrana pominula , on ze skuŠenosti úinku puwríwosti na sob sa-
mém dosti známosti mel , k obracenj gj pomoci knze (genž k swé
odplat podjlu s nim w tyranstwj dostál)

,
gakožto swé naylepšj

obrany proti podaným. Ponewadž tyran pirozen a rozumn wŠc-
cky swé poddané za swé nepátele držj.

W. 257. Stranné
,
pramenné etc. Staj j)ohanŠtj bohowé gsau zde wel-

mi náležit opsáni. Tento dg (cin) gasn peswduge o prawd to-

ho pwodu , z nhož básnj puwriwost dowodj : nebo gestli tyto
fantazie nayprw w obrazotworné mysli tyranu powstáli , tedy ne-
omyln museli ty wlastnosti mjti , které se gim tuto piwlastugj.
Nebo sjla gsauc ukrutnjkowa tyranowa cnost , a zpupnost geho bla-
ženost , tedy wlastnosti geho bylyby zágemná žádost pomsty a roz-
koš (libost), slowem obraz gemu protiwný. Ale zde byla giná a pod-
statngšj pjina podobnosti mezi tyranem a pohanským bohem , a tat

byla
, že b jhy z dobywatelu ucuiili^ %^^^ básnj prawj

, a tak ty-
rana hjcliy s geho osobau poswetili (canonisowali).

W. 262. Základ nebe pychá. Toto mohlo wclmi dobe o tch asjch
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Tak klenut j wzílusné nezdálo se být awatynj wjc.
Oltái stavvcnó z niranioru kcrvvj sbroccny gsau :

T»'lnly puna^prvv žrcc okusil gest niassa žiwého ; 2G5
Pak lid.skau pomazal kcrwj mwíiu modlu ííhawnau,
WlastnJMii stelami hrcHmi zemský prcslrasowal 8\vét,
lih gejuu za strog h) 1 , njniž \\ swc ncnrítelt liázel.

Tak samolá.ska pudj
, g.ik práwn, tak beze práwa ,

K gednuho wládarstwj , i k pýsc , i rozkoši, zisku: 1?70

Táž samolá.ska wšccb se držjej , prjiiiu dá\vá

,

Ke swýra obmezcnjm zpráwau , též zákony wlasti

;

Neb kdy si wéc libugeš, libugjli si též i ginj gi ,

Což gc na plat gcdiná wle, když wjc protiwj se

W ulj ? gakzadržjm, utratit co mohau bd, aneb sp, 27 b
Ukradnauti co iiiž mdlcyšj , neb odati mocný ?

Lásce musj k swobod klást bezpenost meze sinané

:

W sickni to obrangj , celio každý zjskati žádá.

Tak nuceni k cnosli wlaslnjm sebe obraowíínjm
,

Králi se pocwicili slayvnj w krotkosti a prawdé : 2o0
Pak samoláska swé ncchalat draby , njž gela nayprvv ,

Dobro nalezla s\vé saukromnj \v Dobru obecnni.
Byl tedy duwtipné Iilawy, neb weliké mysli muž, neb

Ctný prjtel lidský nebo swcrchowaiiého slcdownjk

,

Wlasti milownjk neb básnjr, genž k obnowenj ^Qn 285
Wjry a mrawnjcb ])rawd, podanýcli od j)jrody predljm;
Dcwnj svvétlo gegicb rozžal

, ^cnz swjtilo nékdy ;

Gestli ne Iloápodinw obraz, gelio rcysuge pede stjn:
Lidstwa i krále mocj nauilt užjwali slubiié ;

Antlé Vizdy gegicb táhnaut , ani siln ani mdle
, 290

VVétši s menšjmi spol<Íit tak práwé a maudrc ,

Že kno se gednoln* tek , tentýž i druliébo urážj ;

Až pak užilky gegicb slworilit sob odporugjcj
Dobe snáscliwýcb zwuku liudbu zpráwy obecné,
Ayl takowé vvelikc sneaenj swta gcsti plynaucj l^b

eeno býti , w nichžtoby žádný nebyl spoLogcn kdyby w nebe byl

vrcBcI prw , než wifcc u jukIuoL; uttciého Boha zue prigat byl.

W. 285. Byl tedy duwtipné hlawy etc. Zdá ie , ic tu básnjr w) pule-
lowaný a kwctaucj wk ecké /.cruc lozuinj , a ti dobiodincow lid-

«k<''li(» pokob-nj , klcrc tu ob^wlitet pícd uicna nul , byli Soirales

a Arisliitoles , který pcdiný z .cIcIh) jtohanskrho swéta na) Icjh; o
fioliii inluwili , a iiaylépc o zpiáw zemské psali.

W. 29."). Ay ! takowc ucUké sneúnj swtu < tr. Snesen
j
(harmonie) we

iniiohu rozdjliié ud podustanowMu'-ho sucmmij (harmonia pracstabilita)

slawiiclio Lribni(; , který nás iwrlil (hxctli us) do osiulstwj, každé
náhožcustwj a nirawnost kazjcjiu. I'dcc byl básnjr ubwinowán, h*

8 I auto bozbožuau new«tau le sesdal. ridustawcné suešcnj bylo

wstawcno ua pogeni (ronceptio*) Platona, gíhoito ono nesmyslné post

rozSjíeiij. l'lati> odpory nezua-íobTuv ze strany puMTodu zlého porá-

zoye , tohoto du\v«)»lu k <.>biau opatrowáuj božjho uijv^á : „ze m<*zi

,, nesislnýni poetem možných ívncIu w bi>2jm pochopu (po^en^u, idi*i)
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Z gednoty,auplné stegnos ti, poádku wécj wsech í

Kdež weliký i malý , mocný i mdlý uinn gest

,

By slaužil, ne trpl, sjlil , na gine neprii^ádal;
Cjm nco silngšj

, potrehnegšj i giným gest

,

Tjm blažengšj gest, jm hližnj wjce hlažj swé

,

300K gednomu punktu gdau , k stedu gednomu též wede-
ny gsauc

,

Zwr, lowk , angel , též wláda, pan, slauha nebo král.

^ Pro twary rozliné zemských zpraw blázni se wate
,

Tat gest naylepšj, geštot naylépe se jdj

;

„ tento kterýž stworil , a gemuz gestoty dal , a který tlopaust^

„ smjšenj zlého
,

gest naylepšj. Ale gestli gest naylepšj , tedy zle

„ sausledne (consequently) gest ástené, w srownánj malé , a k wtsj
„dokonalosti Celka smruge." Tento základ si Pope piwlastnil (za-
snaubil

, esponsed) a ^e^ se wŠj mocj rozumu a básnjstwj upewnil.
Ale ani Plato nebyl osudnjk (íatalista) , ani zde w tomto dkazu
žádného osudstwj nenj. Co se dotýká prawdy pochopu , tot giná
otázka

, a pokud ona tauz težkau rozepi zfe strauy puwodu zlého
wyswtluge

,
gest wždy giná. Žcby to auplné rozhodnutj wšech tž-

kost)' bylo, mysliti nemohu, z pjin pedáwno na tomto mjste pi-
wedených. Snad nikdy nebudeme mjti auplného swetla w této weci
w tomto swt, anižby byla wtŠj materie, akoli gj nemáme, ge-
likož gsme skrz dkazi ugiŠteni o mrawnjch ' wlastnostech božských..
Gakžkoli tomu gest, Pope mŽ býti osprawedlnn , že tohoto Plato-
nického pochopu pigal, a ^e^ upewnil

,
gelikož prigat gest od mno-

ha slawných^ a prawe wejcjch bohomluwcuw (teologii) gak staré
,

tak i uynegŠj cjrkwe.
W. 303. Pro twary rozliné zemských zpraw blázni se wate. Po-

chopitedlnost tohoto nescbwálenj tm se dosti gasne zgewj , ktej
wdj

, že nesmyslné hádky o swobodu a pednost ondy o málo
,

žeby našj zemskau zpráwu byly podwrátily
;

^iné pak hádky o ta-
gemstwjch wjrý a dstognosti cjrkwe prawého ducha náboženstwj
témer porušily.

W. 503. Pro twary zemských zpráw etc. Tyto obzwláštnj wersjky
byly welrai zle rozumny. Spisowatel proti suým wlastnjra zetedl-
ným slowura , a proti gasnén.u smyslu swé saustawy , tak rozumea
byl

,
gakoby byl myslel , že všecky zpráwy zemské , i wšecka nábo-

žentswa z ohledu na swé forny a pedmty gsau gednosteyná. Než
ponwadž tento neprawý saud pocházj z neznámosti pjiny této do-
ml^uwy

, gakž swrchu gest wylotena; toto wyswtlenj samo gest dosta-
tené k naprawenj tohoto nesiozumenj. Ale tenárowi snad nebude
se neljbiti samého básnje wlas^nj obranu jsti, tak, gakž geho wlast-
nj rukau r. 1740. na kragi knihj napsána gest, kde tyto dwa schwa-
lowané werŠe takto wyswtlené nalezne : ,,Spisowatel tchto ádku
,, byl dalece wzdálen od toho tomnnj , žeby žádná zemská zpráwa

„ sama w sob lepšj , než giná nkterá nebyla, n. p. žeby mišené ,

„neb obmezené samodržitelstw , nemlo se neobmezené samowláde
,, pediti j ale že žádná forrat zpráwy zemské a sama w sebe pe-
,, dek zasluhugjcj

, nenj k tomu dostatená , aby lid štastný uinila,

,, gestliže sprawedliw jzona nibýwá. Naproti tomu naylepšj spíi-

„ sob zpráwy zemské
, když forna geho gest urena, ale rjzenj ^agi

„ gest porušené
, gest welice neljczpená.''
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Pro twary wjry awé horliwci bogngtc ukrutn, 305

Wjra ncmž hýl zM, gciiž ctným žiwotcm se pronásj

:

"W nadégi a w vvjc chce svvt byt W roztržitosti,

W. 305. Pro twary wjry ctc. To sniýsirti , že básnjr Wsccla nábo-

zenstwa /a ^e(lno3toj,'rM dižj
,

^'cst ptúw tak ncprawé
,
gako i nclas-

Itawd noilc/icnj. Pope , akoli t«'nto podmt w této zkaw.ct o clo-

iveku k. pirozenému náho/enstwj pcg obinczuge (ponewatlž gcho pe<l-

aewzctj bylo , bozj ustanowenj pri lidccb z pirozenj proti neznabo-

hm obrániti), ale wŠ<ik. castgSj dáwi pou<?nj o znamcnitgŠjm usta-

nowenj (dispensation ) anobrž i o poteb geho
,
gmenowit wc swé

2. epištole (w. 149 a t. d.) , kde mdlobu a nedostatenost lidského

rozumu u/náwá.

We swé pak 4. epištole , mluwe o dobrém loweku , gakožto

miláku božím, jká :

Sám proweden býwá nadegj od cjle ku cjli
,

Cáká ta otwjrá wždy a otwjrá duši lidskau
,

Až dokawadž spogená s wjrau a sítiednocena gsauc
Ro/léwá blaženost

,
genž pelnj mysl celikau.

Pirozené W5ak náboženstwj nikdy nadegi neprotáhlo na wjru, aniž

které nábožentswj , krom kesl anského , (oho kdy pochopiti mohlo,
žeby wjra mysl štestjm naplniti molila.

Naposledy w této epištole, na tomto samém mjste , mluwe o
wrlikých naprawitcijch pirozeného náboženstwj , na wdomj nám
<láwá , že toliko stjn božj , a ne geho obraz reysowati mohli ;

Dewnj swtlo gegich rozžal ,
genž swjtilo nkdy

,

Gcstli ne Hospodiniiw obraz
,

gcho reysiige pede stjn.

Epist. 111. w. 287.

Z hluboké wážnosti té prawdy, která nám jká : že toto wynalezenj
zarhowáno bylo slawnému ewangelium Krysta Gzjíej gcní gest obraz
ho'zj. 2. Cor. IV. ý. 4.

W. 305. Pro twary wjry etc. Tyto posledngsj asowé spatili tak mno-
hé pohorŠitedlné hádky pro spusoby wjry (inodes oí Faith) k urážce
lásky keslanskc a k neute pjsma s., že nám naskrz nenj diwno, že
tylo hádky stali se pedmtem ueljbosti tak dobrotiwého a maudrého
•pisowatcle.

To wŠak , což on zde zdal se obzwlástn petl oima mjti, bylo
to dlauhé a z nesrozumn) pošlé lermo mezi Jf^-d a Jacksonem o

puktn takowém , který zgewu pewysuge rozum , a gest gedno z

tagemslwj wzjwati se magjcjch , a tot est našeho náboženstwj , že

ho od osudu newisjcjm (unfathomable) býti nalézá. W této wci
za záwažjm odpowdj a replik , které sobe zágemne bez djkinnj
zdwognásobnili , tak welice prospjwali , že geden dokázal , že nic w
pjrod ncpekážj tomu, aby syn nebyl otcem , a druhý , že nic ne-
prekážj milosti (in {írace) aby syn pauhým toliko stworenjui nebyl.

Než kdyby na mjsto uraženj tak mnohých eckých otcuw geilnoho o

, druhého hlawu , byli gen zwolili powážiti smyslu gedinkého eckého
alowa anftQirt ^ že ono ob nesmjrnost (infinity) a neweilomost (ig-

norancc) znainená, tato gedinká d\vogsm}slnost bylaby gim deset tisjc

giných uspoila , kterýchž dohad us;jcc «e powážili. Gakzkoli pak
onino misti, genžto diwadlo opíawili , zweliili ráz bos^ownjk : a

žádný neockáwal zdrawého rozumu
,
pi podmctu , kde žádných po-

chopuw nemáme, nedostatky tuposti zmiznuli, a gegi pednosti (ne-
bo pednoiti niá) wjíccky se doDÍc opatili.
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Láska se rozsiruget na celé zemské lowenstwo ;

Wšecko falešné gest , což gest tomu cjli na odpor

,

Od Boha pak wše gdet co blažj , neb zlepšuge lidstwo. 310
Tak, gako Avjno dobré, i lowk žige podporowánjm,

Sjla ta
,

giž zjská , z obgjmánj plyne , gež dal
,

Tak, gako wkol osi wlastnj se planeta otáj,

Nayhorsj gest to , ze tákowéhota dra spisowatele zjdka wdj
,

kdy co initi magj. Ponwadž wpjsjce se do téhož mámenj s swými
tenái , býwagj schopni opowážiti se do otewrengsjch literatury ste-

zek , kde gegich wážnost , wydawsjcb se w tuto materii , což Lucian
En TwS óXoxqovg graenuge , \v tom okamženj od nich padá , a ge-

gich nahota se zgewuge. A tak se swedlo naŠjm dwmu Ctihodným.
Tento swt, který wždycky musj nco k swé zábaw mjti , byl už od
drahného asu wyspw , zunowal swé tjterky

, a po nowém pedmtu
sáhl , který mu wjce pjgemného zamstnán] slibowal. Tindal, tento
spankhartilý Socratcs , naše Špekulacj z nebe na zem donesl , a pod
zámyslem prospchu starožitnosti kestanstwj , na podkopánj geho
piiwodu pracowal. Gasný femysl

,
pjsné rozsuzowánj , dokonalá zná-

most svvaté i neswaté starožitnosti, a duwrné se s lidským priro-

zenjm seznámenj , byli wlastnosti , které se pro ty, gesto se toho-
to pedmtu iigali , hodili

,
gedna nemnoho slibugjcj pjhoda pro

tyto metanzické schowance
,
pod stjnem chymer byla schowána. Než

pedce dlužnot gim bylo se osmliti. Což tjm ziskali , bylot to, že

gednauc hodné gsau , wysmáti , a potom zapomenuti. Než gedna ne-
rowná okolinost zasluhuge pipomenut]. Akoli nepsali, gakž o tom
ubezpeeni býti mžeme, we spoleném snesenj , než pedce každý w
geden a w týž as na swdho protivvnjka útok uiniw , s nim na ged-
nora a témž mjst se srazil, a mumlal mu s tautéž bezzubau wztek-
lostj. Než ale nezdaen] gegich útku brzo ge k uj>amalo\vánj se pi-
wcdlo. Geden bez užitku se namáhal obnowiti starau hiu \v po-
gednán] o wáznosti ucenj o trogíci , druhý pak byl , od toho asu
až do onehdcyŠka w prostranstw] walem obkljen.

Tato historie
,

gakžkoli nepatrná
,

gako podmctowé gegj byli,

nemá z cela bez užitku pro potomstwo zstati. Bohomluwci mohau
se z tchto p]klad nauiti stjci se pehmátnut] uinného w nábo-

ženstw] a literatue , skrze stawen] se , že gsau nad to , což psáuo

gest , maudrý , a nad to, což pochopeno býti mi^iže , umlý.
W. 307. W nadji a w wjre etc. Nynj pak zstáwá wjra ,-nadge,

láska, to tré , ale naywts] z nich gest láska. 1 Cor. Xlll. w. 15.

W. 311. Tak gako wjno dobré etc. Powážiw básnj tak obŠ]rn
lowka w gclio towaryské schopnosti k upewnnj' welmi wážué praw-
dy w mysli tenáe, zaw]rá epištolu opakowánira tch dwau základu,

které napomáhag] k potwrzen] této áslky , a gegjho rázu
,
gmcno-

wit lásky k sobe a towaryské , a ukazuge , že gen dwe gsau roz-

djlné pohnutky (pohyl)ugjcj pr]iny) chuti k Dobrému , kterými pu-
wodce p]rody , chtl lowka spi^sobna uiniti k hledán] w stestj

celosti swého wIastn]ho ststj. Toto wyswthige myšlenjm tak wzne-
senýia, gako gesti to wŠeobecné snesen] (harmonie), které opisuge : on
zagisté um] poetické okrasi we filosofické rozuniowán] obrátiti, a podo-
bcnstwj w analogický dkaz rozs]cli

;

Tak, g \ko wíkol osi wlastn] se planeta otáj,
Než wkol slunce w týž oas spolu rown objhá

,
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Než wukol shincc vv týž as apolu rovvn objíiá ,

Tak (Ivvo^íí liyb.-íiij <hirfi lid.-jkuu vvždví ky ri.irnjr.í ; 315
Gcdiio palrj na scbct sartio, pak l<> tlruJK; na celý 3wét.

Prjroíly lak sám \\n\\ wšcobocnau saiiatawu setkal,

On aamo-láakii pogj w ^vihuí s láskau towaryskau.

i s t o I a IV.

O blažcnosLi milá ! konec , aucel gcstoty lidské

,

Dobro, radost, rozkoš, pohodlj ! teba gak se ti rjká ,

Tak ílwogc hýbánj tlusi lidskau weždy narajtá

,

Gcdno patj na schet samo , pak to druhé na celý swet.

Pjrody tak sám Bíih wscobccnau saustawu setkal ,

On taniolásku pogj w gcdno s láskau towaryskau.

Epilt, ly. T)wc píídcházcgjcj epištoly powážily ífloweka w ohledu na
prostedky wc wscoh gfho potažen jrh , hudíc gako godnolliwau oso-
bu , anebo gako ú<l spolouosti , tato poslcdnj ho powazugc w ohle-
du na aucel , neb cjl , to gest ststj.

Otewjiá se s w/jwánjm Sfstj na spusob starých básnju, kle-
rjžto nem.iqjce patrona Boha , k múze se obrátili a gestli tato zamst-
nána byla, pobrali nkterau prostaii nayI)IižŠj cnost k nadŠenj swé-
mu , a k uílaíenj swélio pedscwzetj. Toto bylo staré wzjwánj (invo-
catio), ktcréiio málo ktei z dnesnjch básnjru s nkterým stupnm
Imdze ilueha (dusnosti, spirit), aneb pjslusnostj (dccorum) následo-
w.ili ; ale náš spisowatel k mjstu jje piwedl , aby mu k uelio ped-
ucscnj spilsobu a rozumowánj w geho mudrckém slozenj poslauzilo.

Znamenáno gest, Že pohanŠtj bohowé wŠickni swá rozliná ^/n-
na a nijsta na w-i sosíi mli, z nichíto w nckterýcli podlé obecného
doiniinj wlŠj zaljbenj , než w giných mli, následown

, ze tehdáz
naypí j/.ui\vg8J byli , když zamilovaným swým gménem a mjstem
wzjwáni byli. Odtud nalézáme, žo pjsue Homerowy , Oríeowy a Kal-
limachowy zwlást se zanáŠ('^'j wypojlánjm rozliných ;;mén a mjst
na \výsos»i , kterými píjzniwec Buh (patron god) byl rozeznán. Nás
básnj nžil tchto dwau í)koIinostj k uwedenj swého podmtu. Geho
preíisewzelj gest psáti o šlsf

j ,
proeŽ spusob pedneíenj wyhledá-

wal, by na)T>rw wyswctlil (obmezil , definirowal), což lidé skrz slslj
rozunigj, a toto on inj w okrase poetického \vz)wánj , w kterém
rozliná gména , která se blaženosti dáwagj , wypocjlána -sau.

O blaženosti milá! konec, auel (zárar) gestoly lidské,
Dpbro , railost , rozkoí

,
pohodlj ! teba gak se ti rjki.

1*0 lomfo o])mezenj ((lefinicj) coŽ naybljŽ následuge gest predloŽenj,
které gest : lidsko iU.sf/ ;^úlcíj ne w zcufnitrnjch pednostech , ale
ii' cnosti, Podmt zagislc léto ^epištoly gest wynalczcnj nepran^^c/t
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Wždyt néco ,^
což Clowka Ikánj poochotuge wéné

,

Pro žigemet rádi ,
pro zas zemrjti woljme

,

Což wždy bljzko ge nás , ale pedce stale za námi
,

5

Což pehledá, zj dwognásob i mudec , i blázen.

Z sým nebeského bylino , spadlasli dolu snad

,

Rciž , W gakowé rájš smrtelné zrstati pd?
Zdaž dwora pjgemný blesk snad twg rozwiuge kwt,
Neb hluboko schowanás w dyamantowe báni plamenné? 10

W wncjchli z bobk wrchu parnasského witas snad

Neb we železných žnech na bogišti zralosti docházjš?

Kdež rosteš , kde ne ? pak gestlit naše práce daremná

,

Pdy dlánj nám haniti dlužnot ge , ne pdu.
Úprjmná blaženost se newjže k gednomu mjstu; 15

Nikde se neshledá anebo wšudy rajst na každém :

Nelze wykaupiti ^i gdeit po swobod w|udy weždy

,

Ped mocnái prchá , u tebe , Jene mg , rada bydlj.

Ptey se o cestu k nj uených, uenj newidé gsau,

Tento welj slaužit , tam ten se wyhýbati lidstwu

;

20

Gedni kladau blaženost w innosti, ginj^w nedlánj

,

Tot sluge rozkoš onm, tmtot toto zwle pokogná,

ítstj pocliopw (pogemfOj, a ustanoven j a wyswtlenj prawého po-

chopu y a toto básnj w naybližšjch šesti weršjch skládá. Nynj

wypoitánj rozliných položen], w nichžto že blaženost zálež] lidé se

doranjwag] ,
gest summa neprawé (falešné) blaženosti w zewnitr-

nostech položené :

Z sým nebeského bylino spadlasli dolu snad
,

Rciž, w gakowé rá]s smrtelné zrstati pude
,

Zdaž dwora pjgemný blesk snad twg rozwiuge kwt

,

Neb hluboko schowanás w diaraantowe báni plamenné
,

W wncjchli z bobk wrchu parnasského witas snad ,

Neb we železných žnech na bogiŠti zralosti docházjŠ ?

Ostatnjch šest werŠ stanowugj oprawdowý pochop blaženosti , genžto

we cnosti zálež] j což w tchto dwau wersjch sumownc ge»t ob-

sazeno :

Úprjmná blaženost se newjxe k gednomu mjstu ,

Nikde 86 neshledá , anebo wsudy mjst na každém.

Tak básnj obraeziw swé slowesa , a položiw swau sadu (proposicj),

pokrauge k dokázán] swého pedložen] (thesj), kteréhož rozlin] d-
kazowé hmotu této epištoly in].

W. 6. Coz pehledá , zrj dwognásob etc. Pehledá ten, genž blarnost
*

klade w nkteré weci cnost wytwjragjcj ;
dwakrát neb dvojnásobn

widj ten, který nco giného pipaušt], což podjl má w nadobýwánj blaže-

nosti • toto gest dwogé wseobecné pehmátnut] (mistake) gehozto wy-

wrácenjm tato epištole se zanás].
^ , , .

ipr^ 2t 23. Gedni kladau blaženost w innosti y
gin/ w nedlánj. 1.

Ti, kte] blaženost, aneb naywysšj dobro (summum bonm) kladau

w libosti (zwli, rozkoši, ^8ovri), gako ti z Cyrenaické sekty
,^

podlé

léto spráwy Hedonici gmenowánij 2. Ti, gesto gi w gistém mje aneb
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Až k hovvadni padlj, cjl rozkuSe našli we blech

,

Cnost i snmnu ; uadutj w bohy, byt wyziiáwagjj marnau,
Neb ncitcíihii gsauc w nayzazaj koniny paclli

, 25

Budzc wérjc wseinu, neb wc pochybnost wsecko bcmuce.
Tii ,

genž obmczugj tak gi , zdaž wjce neb mén
Ékau, než í^on toliko: blaženost se genom blažerujst gest?

Cestu si prjrody wol , domnjnky bldznu opusti;

Každý staw gi dogjt inužet, každá hla\va chápat: 30
Slatky gegj wíudy zea , \v koncjch nayzáze nebydlj

;

Zde teba mysli genom bystré, k tomu wli unrjmé;
Na blaha rozlinau, gakž gen chceš , mjru narjkey,
Smysl obecný gest ro\vný ,

gako Dobro obecné.

O lowéc , wzpomcniž „wseobecnd pjina wedlé 35
Zákon ástených nekoná , než dle ^wseobecných. "

Tat to inj , že to, což sluge práwt nám blaženost),

Wšecko ležj w Dobru wseclinch , ne w gednoho Dobru.
Saukromné tu nenj blaženosti gine

,
gediné té

,

Gesto swau stezkau k rodu nakloiiuget se celému > 40
Žádný wrah , diwoký , ni tyran opilý nadutostj

,

Ni w swé paustennjk gest geskyni sám sobe dosti:

Genž se lidj naywjc štjtj , ge nenáwidti zdá
,

Pede si diwáka hledá , nebo pjtele si chce nagjti :

Stáhnemlit co ginj o giných myslj , nebo cjtj , 45'

"W šeoka radost zemdlj a wsecka zmizne i sláwa

:

Každý má swg djl , ten, geštoby wjce nabyt chtél

,

Shlédne že nesplácj rozkoš ani bjd polowiky.
Božských zákon wrch ge poádek, pak stanowjc to,

Gsaut , musegj gednj silnégšj býti giných wšech , 50

w spoko|;cnosti mysli kladau, evdvfita gi pmenuRJce , gako sekta De-
mokratická; 3. Epicuregšlj; 4. ištoici ; 5. Protagoregstj, ktej lowka
za navxtv /pf,MaT(u>' ^ixqov ^ mjru wsech wcj pokládali: uebo že

wsecky wci , které se mu zgcwugj, gsau, a ty wéci , které se žádné-
mu nczgewugj, negsau , takže kožda fantazie , aneb domnjnka každé-
ho lowka gcstit prawdiwá; 6. Skeptikowé

,
gegichž neobmezené (ab-

solutiy) pochybowánj , se snažným rozmyslem eeno , bylot úinek
necitedlnosti (indolence) práw tak , gako neobmezená wjra (absolut
trust) Protagoopských : nebo táž obtjžnost práce gjžto hledánj praw-
tXy wylildáwá

,
pro kterau Protagoregstj pokládagj , že wždy gest pi

rukách , to psobj , že Skeptikowé , žeby nikde k naíezenj ne-
byla, odtud zawjragj. Ten gí'diný gest rozdjl, že Icniwost gedné sek-
ty gest sporážegjcj (mysl opadlau in jej, despondint;), druhé pak leni-

wost gest srdnatá (sanguine, wlastne krewnata), ale obogj muže gj
dobré gméiu) dáli , a gnienuge to blaženosti.

W. 23. Az k howadiim padlj etc. Tito tyi wersc w poslednjra wydá-
nj píiilány gsau , gakoŽto potební' k do|dnnj sumy tch falešných
následkiiw blaženosti , mezi eckými niuilrci.

W. 49.
^
Božských zákonu wrch, T. nayptedngŠj zákon od Boha wy-

daný poádku se týkáj což gest kiási plná narázcnj na hystoryi pjsma s.
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Rown i maiidegsj ostatnjch,, též bohategšj

,

Odtud AVŠak že gsau stastngšj, kdožby zawjral,

Tenhy rozum wsecken zwrácel , wšj prawd na odpor.

Wyzneymež , žet Bh nestranný gest k lowenstwu

,

Gestli wšickni lidé gsau rownj w swé blaženosti : 55

Tu blaženost wsechnech poteby zwyšugj wšeobecné;
Pjrody rozdjlem zdržuget se pjrody mjr též.

Staw , okolinosti pjpadné
,^ wc sama negsau

;

Gedna a taž blaženost gestit w sedláku i králi,

Gak w tom, ^^nz bránj , tak w tom
,
^^nz, gesti obránn 60

W tom ^QnT, prjtel gest, neb w tom, genž pjtele zjskal,

Skrz každau weliký Bh wdýcha ástku Celosti

,

Gak ducha gednoho , tak rown blaho gedno obecné

;

Než zemským statkem kdyby wšickni wládnuli rown

,

Zdažby nepowstál z wšech rownosti swár wšeobecný ? 65
Když tedy Bh štst; lidstwu wsemu dáti umjnil

,

W prjpadných nemohel položit wcech uspokogenstwj.
Akoli pak štstj dary nám rozdjlné udjlj

,

Takže tito stastnj , oni neštastnj gmenugj se

,

Wáha prawa nebe se pede rowna spatuge Aveždy

,

70
Neb tyto áka tšj , a onm strach sjly ugjma

:

Ne pjtomné zlé , nebo dobro cinj hoe , rozkoš
,

Než ^^n áka wcj horšjch , lepšjch u wyhljdce.
O synowé zem í což hory na wrchy stawgjce

Zkaušku injte wždyt ,
gakby ste dosáhli nebes wýš 75

S ausmškem wšak Bh pedaemnau práci ohledá

Pohrbuget blázny w hromadách ,
gjmižto wylezli.

Zney , že statky, nimiž loAvku zde wlásti ge dáno
,

Gežto s pjrodau Bh priwlastnili lidstwu samému

,

Wšecky radosti ducha , wšeckat též smysl kochánj
, 80

Tj slowa obsahugj : erstwost, pokog a k tomu žiwnosU
Než erstwost toliko mjrnostj obdržeti lze

;

Mysli pokog o cnostil genom twg gesLi samé dar.

Statk pozemských muž gak dobrý , dostati tak zlý

,

Než jm horšj gich dostál , tjm me gich užjwá. 85

o stwocnj , když Bh nayprw utišil nepoádky rasice (chaos) a od-
dlil swtlo ode tmy.

W. 80. Wsecky radosti ducha etc. Tot pekrásné opsán] (peiiplirasis)

blaženosti: nebo wŠc , cožkoli dobrého cjtjnie , bu skrze smyslnosl

aneb rozwahu cjtjme.

W. 83. Mysli pokog o cnosti etc. Powdoniá ili swdoina ncwiimost

(jká básnj) gest gcdiný pramen wnitrnjho pokoge , a známá ne-

winnost zewnimjho pokoge ; za tau pjinau pokog gest gediniký
následek cnosti , aneb w gadrné básnjc ei : pokog twug wlastnj

gest wsecken (all thy own) ,
pi kterémž dkazu záwrek znamenali

lze , genž takto stogj : Práwli se blaženost w zewnitnjch wcech
zakhUlá ? Kikoli : nebo zálež] w zdraw] , \v pokogi , iiwnosti. Zdra-
>v] a žiwuost gsau následky injiiiosti, a pokog dokonalé ucwinuosti.
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Kdo w ^í»"í' **'^'j Wjc, clilé pciiéz nci) rozkoše dostal ?

Tcnli kdoá dobrých, ci kdo nrostrcdku užil zlých?

Kdož polJwíi 3 iJoLupuu se a kdo s lidskýin inilodc rdjiii
,

llrjí hernli proklety , i ctiostj uhlazený muž ?

Spoíii btasLiiegšjch zlostiijku w^ecko pohodlj , 90

Geíi tot , gesLo iiaiij cnosL a ped iiinižLo utjkíí

,

Deyž zlému stéslj gakowéhot gen sobe žádá ,

Gednoho mjt iicbudct, tolé za ctného by drždn byl.

O pravvdyt nevvidé, ani zemské saustawy božské,
Mysljcj, že hrjch sl^ésLJ , cnosl. bjdy rodj nám, 95
Kdo zná a sledugct naylépe poádku božjho

,

^aylép zná stéslj, a budct též nayblažcíieyaj

:

lUázni cnosl ného gmcnugj ncstaálna samého
,

Pro prjnadné zlé, gcnž muž se wšcchném udjti.

Wiz, gakFaii/a/idmítel, len cnostný prawdy milownjkl 100
V\ iz uadzcmnjho , w prachu rozwaleného Tur^nna I

W. 94. o prawdyí newide ctc. VVywrátiw tak spisowatcl ductalciié
zlcrozumcmi siest j w zcwnitnostcch zúlcžcgjcj

,
pokiaugc u wyloic-

nj hrozných záwrek z takowélio doninnj, na smyšlenj a inni spii-

sob wsolikdlio dra lidj, í,'likož Ko/pustilých bezbožnými neznaboiiy
cinj ; núbožliwých (the icligions) nciaskawýrni a nesná.íeliwýnii , Do-
brých nepokojnými a na swém losu nopeátúwagjcjmi. Ponwadž gesl-
ii se to za plipustne pigme , íc blaženost w zewnitrno.stecii (w
zewnitnjch weccch) zále2j , hned gest zgcwné , ze zlj litle astokrá-
te Btastngsj gsau , nežli dohj , což wscchnem stawuni námitkau gest
proti cestám opatrowánj božjho, a pusobj , že se nékteíj o napraweni
boŽjch ustanowenj kwapn pokuíngj , wacckj boŽske i lidské zákony
píeslupugjc.

W. 100. tViz ^ak Falkland ctc. ííral) Falkland byl krále Karla I

zcranostcnsky (ítatský) lagemnjk. VV bitw u Ncwbury proti Powstal-
cuin (rrhellantum) w 3'. roku sweho weku padl. On wždy u dwora
býwal. VV.?ecko ,

což pcl se bral se zwlaštnj pobožnost] a spra-
wedlnostj konal. Takoweho srdce, gakowe gcho bylo, nic sklátiti

nemohlo. Wernost , ktcrau králi byl podložen , wlelikcMnu zisku
cti a lakumstwj pedstawowal. Listu, které od podezelých osob
picházeli , neotwjral

, aby o skode králowstwi giným dopisowati
nemusel , n takowých falešných umnj (kunštu) ^Mkowc zomnoslám
iiekdy wlasjnj gsau , nikdy noužjwal , aniž giní nai)omáhal. Wspisjch
kekuw a Hjmanuw welnii byl zbhlý, tmel , rjkú Cluendon wc
nuawnj newinosti

, gakowáž giná gen \\ prwnj mladosti se naiczá,
a takownu známost

j
a cuostj o/dobeiiý , která obyei;n následek a

owoce dospleySjho weku bywá. Clarendou 2. part u Ihc historie of
the rebel lion.

W. 101. Ifit nadzemnjho (w anglickem gazyku pod-like bohurowného)
Turtnna íIc. Toto pjslowce s obzwlaštni sprawedlnosti tu stogj.
Tento weliký muž ,

geinuž se ono piwlastnuge, od giných wudcu se
04? tak znamenitgšjmi a wyšJjmj dary rozeznáwal

, gako radgi opa-
tniau péj o ty , které ilo wogny wcdl , kterážto pée tak neobycgná
b)la, že gehi) hlawnj predacNvrctj , kdyŽ zprúwu wt.gsk ua se wz^al ,

zdálo .se hýli íaclío>váii| Udsl^t^ho pokplon/. Tauto pcj božské nA-
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Wiz též wálených wc ranách Sidneylw krwácet

!

Cnostli bylat to gegich , i žitím pauhé pohrdánj ?

Rci , zdaž cnost , ao gj nebe nikdy lidem nedalot wjc

,

Oplakaný Digby í w smutnau t spustila kryptu ? 105
ekni víA

,
gestli synu k smrti asné cnost dopomohlat

,

PrO žiw gestii otec , cti šitý a dlauhowkosLj ?

W Marseli pro biskup istgsjm žilt powtrjra

,

Kdyzt onemocnla pjroda, každý smrt nesl wtrjk!
Neb proS' tak dlauhot (gestli zde dlauho ge možno) 110

Buh prege matce chudých, též mé, žiwota w starobéctné?

Což wse fyzické zlé , anebo mrawné tu inj nám ?

Prjroda wystupuget tam z cesty a wle tu blaudj

,

^lého nesjlá Bh
,
gestlit rozumjm wci dobe

,

Bu ástené zlé, gestit dobro wšeobecné, 115

Bu z promny gdet ^^n , bu pjrody moc ge dopaustj;

Krátce a zrjdka genom, lowk až pede naprawuget wše.

Tak neslusnbychom na Boha stjžnost proto wedli

,

Že zlým gest Kainem zabit Ábel bratr newinný

,

Gakž že cnostný syn gestit na s\vém tle nezdráw, 120

Z pjiny té, že otec wýstupný krew nakazil mu.

podohnau pres celý as toho wogenského taženj , w kterémž swug

žiwot stratil , wýtene se zanášel.

W. 102. Filip Sidney. Tento muž se pro swé znamenité cnosti, swaii

welikau uenost , a pro swé wogenské iny
,

pojtal mezi naywetsj

muže , které Anglická zem zrodila. W swé mladosti sepsal známý

spis Arcadia ^ kniha , kterau sobe Angliané tohoto weku libowali

,

a za naylepsj drželi , která w tomto slohu u nich toho asu se-

psána byla. Gesti pak geho seste Hrabnce Pembrokow pipsána ,

tištná i w nmin u Janssona w Amstrdame r. 1658. W pjpisu
,

který knjžeti z Oranien gest zde uinn , nacházegj se mnohé oko

linosti žiwota Sidneyho se týkagjcj. Mimo giná peloženj magj Ang-
liané i knihu Mornaeowu o prawde kestanského nábozenstwj od

nho peloženau. Když k cjs. dworu byl poslán, gako i k obci spo-

gených nýdrlandských zcmj , kdež i geden pluk woyska , které Alž-

l)ta Anglická králowna HoUandanfim na pomoc poslala , wedl, lás-

ky a wážnosti wisech si nabyl , takže Poláci pi swcra tehdeyíjm

krále wolen] obzwláŠt na nho smowali. Ale králowna nechtla
piwoliti , než zpráwcem (gubernatorem) nad Flišingen a Ramekj geg

ustanowila. Umel r. 1586 we weHké nábožnosti a tichosti na ránu,

kteran w bitw u Zulphena proti Spanyclum dostál. Geho tlo gest

do Londýna priwžeuo , a tam slawne pochowáno. Wiz Just. Lips.

cpist. II. Cent. ad famil.

W. 105. Digby. Syn Mylordá Digbylio w stoletj XVIII. žiwsjho
,
genž

we welikém byl dstogenstwj, akoli žádného úadu a služby u dwo-
ra nekonal,

W. 111. Buh p^ege matce chudých, téz mé etc. Tento p^jklad básnj-

ru k wyswllenj cest opatrowánj božjho, gakž tená widj, obzulast-

n utšený gest, gelikož tu da pobožnosti na dkaz synouské wd-
nosti se sjdácj , a spolu slaužj k obran dárce a otce wŠcch wcj.
Matka básnje naŠcho , osoba wclmi pol)ožná a bohabogná tchoŽ roku,

kteréhož tato báse gest dokonána, totiž r. 1733 w Londýn skonala.

i
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Mysljnilit , 7.V gako indlé kíijžc : i prjcina \vén;i

K wli milák swých svvráli 8vv6 zákony wénc?
Klnali sopticj^ kdyby niuurec gj o to žádal

,

Hjmáni wynechat , ohw 3wých znt j)o\volat má? 125

Du wzduchu , neb do more \vl<ižili tlak máli nowý se

K snadnégajirm dechu twych cnostiiý IJétcli ! prsau?
Když hora rozsedlá se polrásá w svvé wysokosli,

Zdaž zákon tjžc pro mimo gdaiícj zrušiti lze?

Málit dáwný^ chrám, gtíltot ecst k pádu nachýlen, 130

i*ro hlawu Sartra samau zadržet swau naklonnau ze?
Wždy pede tento s\vt, (tak whodný pro zlobiwého).

Nám se neljbj ; než lepsjhot rádibychom mjt?
Dcyme wsak, aby byl králowstwjni pauze pobožných:

Ona zwlást swau dobroinnost] k chudým slowautnau se stala. Pop
wýslown o tom vr re5i wázané k P. Dokt. Arbutiinotowi pjse. Toto
psánj obsahugc spolu obranu gcho osoby, mrawnjho uen], spisu a

pokolcnj. Wi/ (ijl II. fíoho spisu w Lond. 1755.

W. 122. MysIJmlii y ze gako mdlé knjze elc. Srownalc 8 Ijmto , crl
pjsmo s. w s\v«; zpráw o wccch pod obecným opatruwánjm nebrs
postawrných , nikdy ncpredstawuge zázraky, gakoby pro tolio saméiio

byly inni
,
gesto gest pedmtem gegich, ale gen proto, aby nkte-

rým božským ustanowenjm pi lidském pokolcnj uweno bylo.

W. 124. Etnali soptjvj etc. Narážj na osud tch dwnu wclikých pj-
rody zpytatel Kmpedokla a Pliniusa, ktejlto oba skrz wtŠj k Etn
se zbljzenj , chtegjce prjinu gegjho ohn soptnj wyzwdti , za-

hynuli.

\V. 127. liételi. Ryltc to rylj anglický, w pedešlém slolclj ziwý, pro
swau most a statenost welmi na slowo wzatý. Byl pak welmi mdlé-
lio tla složenj. Póp geg w gednora z swých mrawných listu proto
schwalugc t že wzdy to mluwil , co myslel , a nikdy nic «ÍQcho ne-
myslel , ne2 co mysleti ml.

W. 131. Pro hlawu Surtra etc. Frantieek ."^arties byl snad ten gcdinký
lowk , který to tagerastwj wynalezl oklamati gine bez zástry cti

a poctiwosti. Wygmemeíi marnotratnost a petwáeuj (licomrnosl),
teily nalézáme, ze >»šclikými bjchy ohawn se poSkwrnil. Ped ouau
gí-ho wýtená skaupost ho ohradila, geho pak nestauduost , kíerá
sobe rowné ncjnla

,
petwáiti se mii nedopustila! Byw praporenj-

keni we Flaudrsku, od swého pluku byl odehnán, a potom /a pj-
inau rozliných krádo/j z Biyslu a Gititu tlo wyhnanstu"] poslán.
Mnoho penz swými klamy we he zjskaw

, zaal penj/e z ncsmjr-
nýrh anioku roných pugt)wati , kterých s welíkau pjsnoslj uy-
brcdáwal. Geho ilum byl gcden z tch domu, giihzto samé gméno
potupau se stalo. Summau , tento lowk swýni ustawiným nsilo-

wánjni nedostatek , bláznowslwj a bjchy bliznjch k sw<'mu ulitku
obrátili wíliké- poklady (pro saukromného lowka) nashromáždil. Dwa-
kiát , byw z iiinn(*h(i ženám násilj obwinowán , do rukau satidcc

se dostal; ale geho bohactwj geg ped prjsnosíj zákonu ohradilo, tak-
že wzenjm za nkt(?rý as, ušel pokuty. Umel w ^otlandu r. 1731
w 62. roce swého wku. (ieho poiuíené nuawy tak ho byli lidu
/ohawili

, že se lid na ^'«'ho j^oheb /bauil
, ;;fho rakwi polámal,

inrtwínu pak íjoho na /..(crliliniílc wrci rhll. Wiz Popa 13. nuawnj

i"
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Než to powaž nayprw, zdaž snést se ge možno pobožným? 135

Dobj obzwlástnj božské gsau hodni milosti;

Než kdo krom Boha nám mž jci : kdož ti dobj gsau?

Tento na Kalwjna , mnj > duch že božj posadil se ,

Kdežto giny za to má, Kalwjn že ge wdce pekelný;

Gestli wzal Kalwjn z nebe bu blaženost, anebo trest, 140

Tehdy onen prowoM : Bh gesti 1 a tento nenjt ho.

Což stranu gednu ranj , to gine stran gest užitené

,

Saustawa gedna a táž neinj blažené lidi wesmés
Na strany rozmanité i ta naylepšj sklouget se

,

Pak to co odmuget^ twau cnost , mé cnosti ge potrest. 145

^^Cozkoli gest y
gestit Dobré"- Swt tento, ge prawda ,

Césarowi k dobrému stál, než i Týtowi rown;
Kdo šíastngšj byl , zdaž onen , wlast swau co opautal

,

i snad tento, gehož wzdychala cnost pro straeny den?

Než nkdy cnost me, když hjch mezi tim se wvpásá, 150

Což pak tjm dowedeš ? zdaž cnostj odmna gest chléb?

Že hrjch zaslaužit chleba mže , to gest cena práce
,

Zlostnjk když železem oe úhor , zasluhuget ho

,

Týž ho, když wysoké moe krágj, zasluhuget též
,

Kdežto bláznowstwj boguget pro tyranna i pro mzdu, 155

Muž dobrý mžet mdlý býti , aneb neitelný

;

Hognosti wšeho mjt nechcet, ^qíí uspokogenstwj.

Deyž mu bohactwj wšak , zdaž se twá skonila žádost ?

^_^]ye— zdali býti nemá dobrý zdráw, mjti i moc též?**

Deyž zdráwj m^i^ i moc, k tomu též každé wci zemské
Obmczcnau pro moc? pro obecný? prože nenj král.

Pro pak zewnitnj tyto , ne statky wnitnj mu?
Pro ne Bohem ge lowk, zemi ^voc ne dlužno nebem být?

Kdož tak ptá se , inj záwrky, z tžká to pozná,

Bh že mu dost dáwá , když mž udlit gemu wjce

,

Ncsmjrnát geho moc , tAVá žádost gestli taká gest ,

Rci, w gakowé ástce skonj se pjrody gednau.

Což nic dáti nemž na zenai Smrtelnjku též odnjt

Swtla pokognéhot duse blesk , a radosti srdené
Cnosti cena gsau ; ty snad lepšj ustanowit chceš ? 170

Deyž tedy wz bohatý pokoe ctné s šesti konjmi

,

Biskupskau epici prawd , sjjrawelnosti ixíkw me ,

Wlastenstwj gcho j^ée ndl koruny zlatokráSné.

Mdlý lowe , blázne ! zdali nám Bh odplacowat má
Marnými bláznw zemských žádostmi pro zem geu? 175

Cfila[)ek a muž uinj osobu gcdnotliw gednu ,

Než taužjšli iiynj po hrkalcc , koláech a gabkách ?

Gdiž gako índák tam , odsud \v lepšj žiwot odšcl

,

160

165

\V. i"'^. Gdií gako ImJlák tam otc. Naiázj na Icu pijklad o liuliá-

iiowi w cp. I. w. 99. a ukazui;c , Ic trn piikla«l uchyl dán k spii-
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WerDÓlio psa íekcy 3\vého, dbei , též i ženy sw^-.

'/'uk , <<i aiiy , IreÍJK-i takowé gdíiu urctuy I.iutkv , díiO

Sláwa a kráioyvótvvj pro ni^ bl cnoiliiaii, Lclm rn wnnn.
(>dj)laly newclcnc ncfiesaut;] ciiusli radodli ,

l\cD i samau kní^iiuu ciioal tíkotllíw podwríícugjcj :

(ink casLo skazilit lakow<' tí((lc'Sa4.il(;tau ciM>st

,

Gctiž so w dwadcálcin .slkwla lélu k ohdivvowáuj í 185
Rrom dohrych a ctuych komu Buhintíž dáti hohactwj,
Duweriiorfti i;iiJVth, s sf h.uj pak iispoko^cnstwj V

Radili páni i)}li saudt;('iJJ kupovviíiii jjcuéznii

,

í.ásku a Wiižiio3t w^ak, zdaž inožiio by/o kdy si kaupit?
HláziiovvsLwj ^akowc Jn).sl(;t ucíiiilj žo Bohu ^sau 190
W.sickiii ti , «;(Miž iiiilu^^j lid a láska gsau lowccnstwj.
Gicližlo živvot l)la}ia gcsti pluost , isté s\v<'ídonij ^"ich •,

Gen J)roto , žct noinagj roných slcrlinku tisjcc.

Žádná hanba, ni est nrluz.j ani na slawu j^cdnoni

,

Pln elné ])o\viinio3t swau, W phiénj loni wsecka kžj cnost. 195
Ststj spilsohugct prcnialý rozdjl mezi lidrai

,

Tento se hadrau dmct , na onom zlalohlaw se opálá

,

Swec se hrdj kžj
, plástem pak pistrojený knz,

Mnich ^eruau kuklau , mocná korunau n<'bo bcrlau.

.,Což wjc, než koruna, zkiknes, ode kukly délj sc?^* 200
l^rjtcli, gá ti powjin na to; nic gen mudrce a blázen

,

8cznáš to, když se král we mnicha prczlee nékdy ,

Neb když knéz oloCct se swinsky, co zasniolený swec.
Zásluha gest co inj muže, oplana teto ncínjlj ,

Wsccko pak ostatnj gvsL kže gcnom , nebo gen plást. 205
Okrášlen s tituly lóž s služkami b^t owesen chceš?
Od Králuw a k-r-w to gegich tob obdržeti lze.

Necht lW''» kfevv nadulá dlauho, teba kt na tisíce,

ksobcnj ncdowniusti nektoió rozumné nadgi o buJaucý hla/
ale k. |)olianiij toho Lláznowstwj , klcré gc od lásky wytwjrá
by byla :

Wu<Ií\e ge^icli borliwá hnt-\\iw<.st a uc J.lska ilournost
Peklo ua /ášlj s<? stawlo, a iij pýsr ncbcs \vý«.

/cnofiti .

á gako

a IoIl'2 /ustáwá

Ststj 8pu8obu{»ct pemalý ioz<l)i mezi lidmi
,

Tento se Jiadiau dmct , na onoui zlatoiilaw se opálá.

Ale toiUo \\\lk\\\ niwztahiiget se dále, nez na laurlio toliko, pých*
srtlcc gejit i;o(lna a táž, wc dmutj a opálánj, gako i tjl básnju
byl to tmito slowy oznámiti.



54. Zkouška o loweku,

Z isté Liikrécý tee zas w Lukrécii istau:
Gestli cenu wšak swau se cenau otcw sweliit chceš , 210
Gen t)^ pojteyž nám

,
geštot welicj byli , dobrj.

Gdiž .' krewli twá gest starožitná wšak preniemná

,

Bytby se od potopy swta w žjlách Ijla bolomk

,

Gdiž, jkey, že twg rod gešt wždycky nowý gest;
Dlaulié bláznowstwj otcw swých maiidegi zaml. 21^
Blázny co mž a many šlechtit co cbjti j)adauchy?
Ach I ni Howai'dw wšech, wšecka krew gakžkoli slawná.

Wiz velikost naybljz , rciž wemt a kdež se nacházj?
Kde ? prosted rek gent a mudercw gj lze nalézti.

Zdaž rekowé negsaii tjž ^wždycky? dlužno to uznat 220
Od Macedónye až do Swécie nesmyslného.
Pjsný cjl žiwota wšecken rek gesti , nalézti

Lidstwa nepátelstwj , nebo býti neprátely lidstwa

!

Zpt ni geden nehledj , k pedu každý stále ženet se

,

Ped nim wšak což gest newidj , leda nos gediné swg. 22S
Zemnosta s mudrcem negsau hrdinám nepodobnj ,

S rozmyslem klamawým prozetedln na wše hledjce

,

Bez^Dené lapagj w Ijných hodinách nenadále

,

Ne proto , zet maudj sami než ^&\\ mdlj že ginj gsau.

DejTiie wšakt , oninot že mohau wydobit , tito gjmat ; 230
Než špatná e gest welikým gmenow^t powrhelce

:

Zlostn kdož maudrý , nebo blázniw gesti udatný

,

Wtšj ^Q\\ blázen gestit
,
powrhel mana wtšj.

Kdož cjle ctného ctnými prostedky docházj

,

Neb nedošed smge se w wyhnanstwj, snad nebo pautach, 235
Byt co ctný Aurel kralowal , nebo pjti musil ged

,

Co cnostný Socrates , ten oprawdiw gest w^eliký muž.
Cožt jjowsíl ge žitj w fantázyi , pára cizých ust

,

Sláwa t wc inimo nás až práw i ped smrti asnau

,

Práw to Hiámet gen co slyšjme , a co kdy newjnie , 240
Gednot , Lorde milý

,
gest , TuUiowotli ge, neb twé.

Wšecko co cjtjmc z nho , gak poetj , tak i konce
W ski'owném nepátel neb pátel spolku docliázj

;

Stáhnauce wše nenjt wjc , než marný toliko stjn
,

Engeuius w žiwot ,
práwt mrtwý gako César: 245

Tot gedno , kdy, nebo kde stkwj se, a neb sikwli se kde.

Bu pi wodách re3'nských, anebo pi tocjch Rubiconských.

W. 217. Howard. Gest gméno jrediioho z nayslawngšjch anglických

rod , z nhožto Grafton, i Hr. Shrewsbury pocházegj.

W. 247. P^i tocjch Rubiconských. Reka Rubicon , za nasjch asu Pi-
satello eená, teet w Romanii. \V (legopisjch tjm se powstná sta-

la , že César tudy domácj wognu zaal, a proti Ponipojowi , aneb
radegi proti republice se prohlásil, ze swc pluky pes tuto reku
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Wtip gest péro gciiom , ale wdce gc kyg welikanaký

,

Cnostiiy muž wzriescné gcsL djlo Svverchowariého

,

Od smrti mn/e poyvésl zachowal též gmiítio padáucha, 250
Tak gako saudcc gcho z hrobu wychwacuget télo hrjšné;
Když! eho lépby vvytret z lidské bylo mysli památku,
Wzhru powyseuo gest k morowé lidu náKaze merchau.
Wsccka povvst gestit mimo nás , krom z zásluhy pošlá

:

Hrá okolo hlawy gen, wriilnosti lidj ncprorážj , 255
Godna hodinka genom se sebau pokoge , mnohorocnj
Obdiwy nadwažugct hlaupé léž hiirra ! wolánj
W jcc radosti pravvé cj.íj Marceli w Mitilénách ,

Než César s raíJdaii rjniskau sklfMitwai ku patám swým.
A w rozumu wzdeUtntm gakowá pednost složenat gest, 260

Rciž (ty zagisLc rjct mžeš) což býti ge raaudrýra ?

GesLi genom ])oznat gak málo se poznati jnuže ,

Wšecky ginýoh znamenat chyby, a swé cjtiti wlastnj-,

K djlíím gak w uménjclL, tak w saudjcli zatraceným být.

Bez pjzn tebné pomoci , aiiebot beze saudce : 2^5
Prawdu eewit žádáš, kragin bránit zahynauti?
W šickni nogj se , aniž kdo pom;ihá , málo nmjt kdo.
Strastná pednosti! wznášet se wzhru umem swým,

prowpill , která inczc trage toho, w nemz spráwu nad Galskými mel,
uinila.

W. 258. PVjce radosti prawé cjtj Marceli w Mitilénách. M. Marccl-
liis Poiri|)('jinv stauptMifc po bilwe I''arsalické tlo Kjma se wrátiti ne-
clill, ale <lo iMit) l<;n ustaupil. W kterém wyhnanstwj litcinjin urn-
njiii s paniatiiýin mysli j)okot,'cm se zanášel. Nebo Brutua (

poJIé
Seneky CoMM)!. ad Helvium cap. 9) widl Marcella u wyhnanstwj
w Mitylc^nách , an niktlý liternjho umn] žádostiwegsj, než toho a-
su nebyl. Cicoro

,
genžto podlé swé nestálé mysli, Césarowi se

poddal
, psaw pjteli swému Maiccllowi , napomjnal ho , abi i on též

lak uinil
,
gclikož as to uiniti radj. Ten list se uachá/j lib. IV.

cpp. ad fam. a welikau ástku historie toho asu obsahuge. Celá
zagisté radda Césara o nawrácenj Marcella prosila. César piosby tak
mnohých uyslyžel , a aby Marceli nawrátiti se mohl, dowolil , za
ktcrauž milost Cicero , slawnau rej Césarowi dkowal. W kteréžto
ei w pochybnosti gest , takéli Tullius , wtsjm renjkem , i
pochlebnjkcm byl , znage twánost dobrého a stateného muže na
•ebe wzjti. Mareellns máge se do Wlach nawrátiti^ w Aténách, byw
u Sulpitiusa

, od P. Magia Clíilnna gest /.uniordowán.

W. 268. Strastná pednosti cte. Nayscliwálcngsj sok rnosti gest mau-
drost wygšjini dary ro/.unui zjskáná , ale i tato ne gen neinj lo-
weka

, na nkterém stupni bl.i zeného bez cnosti , ale (nkdy) pi-
prawuge lowka o ta obecná žiwota potsenj, která nám píi nedo-
statku blaženosti mjsto ngakowé podpory gsau.

Oblaky gcnž zdey>j dni naše krás] malowánjm

nynj známost ušecka ona potsenj ka/j powýsenjm clowcka nad wše-
cky žiwota mdloby, tak že len, gen/, wypowill enosti, a domnjwá
se gedinau známost

j l)lážeností dosáhnauti , bágku pewrárj , a když
»e podstaty dosáhaauli ledagak usiluge, i stjn samý tratj. Toto
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Nad žiwota mdlobu , a spolu nad wšeliké techy lidské.

Nu, snes k pjsnéma blaženosti wšecky ty potu, 270
Ohlédniž , srowney gich a wiz , každá smruget kam ?

Gak mnoho utratiti z gedné pro ginau ge ti dlužno
,

Gak pro ginau každá astokrát utracuget se
,

Gak nemohau tyto se s wyššjmi snášeti dobry,
Gak nkdyt se žiwot w šanc sázj , wždycky poholnost ? 275

Waž to , a gestli twá pede záwist ^mjt ty wci chcet

Zdaž chtlbys lowkem tjm být , rci, gemužto pipadli?
Gestliže po stužkách ádw z swé sprostnoty tesknjš ,

Wiz
,
gak ony krásj Pana Belliho , noh Pana Umbru.

Gestli žlutý žiwota twéhot gest náružiwost kow? 280

Na Grypa pohlédniž nebo na Grypowé spolu tuchlost.

Auady wábj t? wzpomeniž nimi gak se Bacon stkwl,

se domnjwátn býti smyslem tohoto subtýlného dotknutj této satyry,

a tu prawdu , kterau ona spiowázj , kteréžto spisowatel pjklad
widl.

W. 282. — 284. Auiady wabj te? wzpomeniž nimi gak se Bacon
stkwel — Táhneli te dlauhé ficenj po smerti powesti.

František Bao de Verulamio weliký kauclj kiálowstwj angli-

ckého , byl sAvau uenost] . gest wýtongšj, nežli dstognostj úadu,
kteréž zastáwal. On wynalezl uménj , to což naytagnegsjho a nayod-

tažcngŠjho gest we Filozofii, wd práw a w historyi, s tjm spogiti,

což AV historyi , w básnjrstwj a \v školských udách naywjcc ob-

weseluge , a pouuge. Geho mdloba a geho prjliŠná štdrost žiwot

geho neštastnj uinili. On do takowé chudoby upadl , že málo ped
swau smrtj krále Jakuba 1. o. pomoc žádati pinucen byl. ,,Z strachu

prawj , abych nemusil studovvati , by sem žiw býti mohl, gesto nežá-

dal sem sob žiwu býti, gen abych študowati mohl.*' Krátké wý-
psánj geho žiwota nalézá se w Tomásiusowe bibli^t. V. H. p. 705.

Wiz též Marquis Argens memoires secrets T. II. Lettre VIII.

p. G80. -
•

Oliver Cromwelly Ochránce (protector) anglické zem od r. 1655

gmenowaný , umel r. 1658.

Tito dwa pjkladoué gsau s welikým rozmyslem od básnjc swo-

Icni 5 swt snad dwau giných podobných nepodawá. Bacon wynalezl

a položil ty základy
,
gegichžto pomocj Newton schopným se stal

celý zákon pjrody rozwinauti, práw tak twojcj mocj swé obra-

zotwornosti ( obraznosti )
^ako i gasnostj swých pocliopil ( poge-

ro ) a sjlau swých wyslowenj wynikl. Byw wsak práwn peswd-
en o porušenosti a skaze w pisluhowánj sprawedlnosti

,
ponwadž

w naywyššjm aurad slušnosti a prawdy pedscdel, pokušowal se na-

prawiti swé skažcné hospodástwj skrze naypotupnyšj pochlebowánj

dworu ; což od swého prwnjho wstaupenj ke dworu uawykl initi

s hanbau , která uené lidj w neutu uwoclj.

Cromwell zdal se spfisobem naywýtengšjm oddlowati se , w
ohledu na swé schopnosti ode wšcch giných ^wclikých a bezbožných

lidj, ktcj swobodii kraginy swé potlwrátili. asowé , w nicližto ginj

w podobném pokušcnj nastaupjli , byli takowj, že w nich vluch swo-

body wšeobecnau spupnostj a pronagetjm (venality) potlaen a udušen

se býti shledal. Ale Cromwell po<lraaniI swau kraginu, když tento

duch Mysoce panowal , skrze pczdailé boge proti dworskéjuu pod-
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Ten naymauílrcgdj , nayalawiiégaj , ale prcmdlý

:

Táhioli té dlauhíf; fienj |)o siiierli i)o\VL*3li

,

ZaLiaccnéhot wiz k vvéné Crumvvtllíi památce I 28o
Gestliže ])ycha l\vá lolio \ve spogeiij w^elio žádá

,

Ze starodávvnych uc se prjbliu wajni pohrdat ijno,

Mc w holiatmi , i ct j slavvuéni , welikém a powstriém ,

Pudvvodny sctiud wiz lidské Jjlaženosli celiké I

W srdci krále , aneb w králuwniné ln ležj kdo

,

290
(Gak rjdké šLslj) onyno zahubit, tyto podvvést.

Ay .' gakowau špatnau ceslaii , gich sláwa narostla,

Z bláta a bahna se ,
gakž pyšné pozdwihli Benátky.

W každém gak zarowe wina se ctj kráela steyn
A wse , co pozdwjhá hrdinu, lowka k zemi njžj. 295
Te wkol židowin spaLriž Európiny wncc
Z bobku, krwj sbrocené, a zlatem dobyté nešlechetn,
Pak wiz gc pracemi zlomené , neb w rozkoa uwázlé

,

Neb pro wv^drancowané ncctii kraginy, zlopowstnc.
O zlato ncštastné .' tebe žádný stkwjti se nikdy 300
Slawny in nczuil , ni t ochránil pede hanbau !

A pi zawjrco žitj
, gakovvé blaho gich oekáwá?

Tuž négaké lakomé srdénko , i dáma paiiovvná
Wjtzných znak oblauky , slawných éin kobky
Obtéžugjc , snu gegich w nádherném sljnu pvekážj. 305
Ach .' by paprcsky tebet nezatemnili tchto poledne

,

Ráno gegich i weer s tjm gasným spoti gegich dnem
,

Wýnos sláwy gcgi^ch ncsmjrné suramy celiké,
Bágka genom gestit, w njž s hanbau sláwa se mjsj.

Zncyž tedy prawdu tutot, dost gest smrtelnjku toto znát, 310
,,Cnost sama gesti genom na zemi ilowka blaho púhé'*

,

Táž gediný punkt gest, kdež štstj stále držj se,

mannj, a ponwadž sprowázjii a podporowán byl od spolku najschop-
iigsjch k zpiáwé zemské lidj , které kdy swt w gednu HÍeobccnaii
wr spojili se widl.

W. 284. Táhneli tc dlauhé ficenj po smerti powcsti. Nýbi-x i tato do-
mnlá sláwa nktly liroziití podwiaccaa býwá — Sac/iei^erel w suéiu pu-
towúnj do Icolujnbkill opisuge tam chrám, prawj : ,, xe w gednom
uhle gest zwlástuj ^ohrada , w které byly památky králíl rozliných
národuw

,
páko : 8otlandanu, Irlandanuw , Nornepan a Ostrowa

louka (isle of man). Toto byla (ekla osoba , kterA rai to mjsto
uká/.alu , wyznamenawsi prstem gedon hladký kamen) památka ueli-
kcho Týga krále irlandskeho. Gá nikdy o nm neslyšel

, gen to sem
si pripomenauti raohl

, gakowau malau platni>«t má weliko^t, se pau-
ze pohoršitfdinó gméno národu zachow.ila , a hrob, gehožby naymen-
sj z lidj nikdy nc/.áwitll.

W. 312. Táz gedin-i punkt f^est , kdež stestj stále drzj se, A z potud
básnj zapjraw (ncpatively) dokázal , íe blaženo&t žálezi w cnosti

,

ukázaw ze w žádné gine wci nczáíezj. Nynj totéž dokazuge tur-
dnliw (positivcly) uypojlánjm gegich wlastnostj , které \»iecky pi-
rozen schopac gsau k dánj a k fozíjonj lidíkého stédtj, gako
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Dáwá nám okusit dobré, bez wpádu do zlého,.

Kdež sama zásluha gen stálau mzdu a odmnu bére

,

Gsauc blažena w tom což bére , w tom též co udili , 315^
Obraduget pjliš , když cjle swého dosáhla

,

A když gest pochyben, s žádnau neeká ho bolestj
,

Nepesitá nikdá, ac rown Wždy blaženat gest,
Tjm nadobýwá wjc chuti, jm wjc gest sužowána
Bláznowstwjm zrozený neitelným smjch plnoustý 320
Mén se nám Ijbj , než pláe cnosti žalostné:

Z pedmtu každého zná dobré mjst na každém
Táhnaut , wždy c\viená ustánjm w dobru nezemdlj

,

Nikdy nepýšj se, když bližnj potlauget se,

Nikdy se nermautj , když bližnj se blaženým stal. 325
A kdež nic nechybj , tam aniž se nieho nežádá

,

Cnosti genom žádat wjc zisk gediný pro ni gestit.

Ay I ta blahost gediná gest, gjž n^h^ dáti mohlo wšem,
Gjž kdo genom cjtj , okusit muž , znát kdo myslj ^g,\\ ;

Než jíi statku chudý , a pi maudrot oslepený pede , 330
Zlý zstati musj , dobrý bez mistra gi nagde

^

Žádné sekty otrok , saukromné cesty nebée

,

Než k Bohu pjrody ^&n. Wzhru skrze pjrodu patj 5

Prosleduget etze stahugjcjho swta saustaw
,

Genž se zemj nebesa spoguget ,^ Boha se smrtelnjky ; 335
Spatuge, žet žádná bytnost stastnau se nemž stát,

Léby gine swrchu se tknula , y z zpodu, gj pipogjc se ;

Z gednoty poznáwá toho Celka , w n^í se pogj wše

,

Gak prwnj auel , tak i poslednj duše lidské

,

Zná kde se wjra kdet zákon, mrawnost kde zajná, 340
Kde w lásce k Bohu, i kbližnjm syvým skoucugc se wše.
Sám proweden býwá nadgj od cjle ku cjli

,

gsau geho stálost , obsah, sjla , auinck ,
psoben], mjrnost a sob

tlostatenost,

W. 330. Nez pri statku chudý etc. Básnj tu poznamcnáwá s newolj ,

,..; že a tak lehká a gasná gest prawda tato
,
pedce hohactwj a

falešné mudrciwj rozsudek i zkušených myslj tak zaslepili , že ulú-

dai onoho (bohactwj) blaženost w zemnitlínostech nesrownale s pi-
rozenjm lowka , následownjci pak tohoto (falešného mudrctwj) w
sobzvvlástnnjch (refined visions) nesrownale se swýra položenjm po-

kládali ; kdežto wšak lowek prosté mysli , máge pjrodu toliko za

swého wiidce , aupln gi w tom, w em zálež], nalezl.

W. 342. Sám proweden býwá etc. Než toto nenj Mse : když upímné
mysli lowek wydáwage se w hledán] prawdy, za prjinau stst], té

známosti došel

K swrchowanému genom skrz pjrodu patiti wcždy

(na mjsto , aby pistál k nkteré sekt , aneb stran ,
kdežto tak

nínohé roztrVy geho prawému wolcn] pekážely) takže dobrodinj na-
byt] známosti božj wfile, napsané w geho mysli, ncnj tu obmczené :

nebo stoge na tomto bezpeném základu, nenj wjce w nebezpeenstwj.

4
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ííka ta otwjrá vvždy , a olwjrá duSi lidskau

,

H

Až dukavvadž spogena 3 wjrau a sgedrioceiia gsauc, 'í

Ruzlvvá blaženost ,
geiiž mysl celau zaugjmá , 345

On zrj , pjroda pro vv lowka wáLpugct \vc samého
áku ziiáMn';Jio blaha, ncznániélio mu vvjru :

(Frjrody žádnému rodu pjkazy dány na darmo ,

Nogsau , než každý což ^^w chce hledá , to nacházj)

Maudrý gesli to dar, we kerénižto pjroda mjle 350

Ncywetsj spoguge cnost , s naywétsj blažcnostj ;

Wýhlcd k wlastnjmu šLsLj fowka, spolu podnt
Naysihigsj gest wseligak pispjwati bližnjm.

Tak samoláska pmíj ku spoiné lásce i božské,
We blahu bližnjho twé ti blaženosti podávvá ,

355

Geatli to pro twé gest bezmczné serdcc maliko,

ze si mezi tak rozlinými nábožcnst\v}mi zle wywolj , ncí ohléuage

toho welikého rcysu wŠeobecné prcgnosti , tak w konánj ,
gako i w

uenj (iii praxi ct theoria) naposledy pichúzj k známosti zgewcnc

wlc bozj , která gest dokonánj saustawy pegnosti.

Sám prowcden býwá nadgj od cjle ku cjli
,

Cáká ta otwjrá vvždy a otwjrá duai lidskau ,

Kl dokawadŽ spogena s h jtau a sgcdnocena gsauc ,

Rozléwá blaženost
,
genž my:»l cclau zaugjmá.

W. 542. Sám proweden by u^á nad*gj od cjle ku cjli. Plato wc swé i.

knize o obci má gednu pamatnau sem smrugjcj e : ,,Ten
,
gehož

,, swdomj nic mu newytýká, má wehui drahau nadegi za swého pru-

,, wodjlio , a potesenj swtho zeslého uku, gako i PiuJar rjká. Nc-
„ bo tento básuj • O Socrateá, prawj uclmi utšen , ze ten

,
gegi

,, sprawedliuý a swatý žiwot spiowá^i , má uždycky welmi sladkau

„ nadcgi za touaiyie , která gcho srdce radosti napluge ,
a gest

,,podporau a radost] geho zcsleho wku. Nage gest naymocngsj

,, božstwj wrjzenj wydy se mnjcjho a nestálého teiuperameutu srar-

„tedlných lidj"

Tw Je firidef íavíM adtxov ^vvtíSón ^Jfía tlnlí ael na^sgt, xa*

uyadti yeQOTQoqiog , eis xat, IIívduQog Xéyít,, XaQiévíug yaQ lOv , w
iwxyarf ? , TtfT* IxHvog llntv, Sn 8? «v dtxalo); xat 6a((ag lov

fiíov dtayayrj , yXvxela ol xa(^díav axúXXaaa yr^QOTQÓfpog avvaíQtl

iXníg , a /unXiga ^valutv noXvgnocpov yvtít^nv xv^íqvu. Týmž zp-
sobem i Kuripides raluwj wc swém Herkulesovvi wztekléin :

^víbg nyrie uQtqog ogrt; iXntu^y

nénoiÚey aiel. ló á* a7ro()eiv ^ avdr^og xaxát V. 105.

,,Tenl naylepšj muž, w nmž wždyoky nadge se prýštj, ale wždy
„ s«Mn i tuni klácenu ( bez n.idge) býti

,
gest (djl ) porušeného

,, nuižc. *'

W. 554. Tak samolítaka pud; ku spolné lásce etc. Zde básnj wy-
znamenáná swého dobrého low"ka pokraonáaj w pegnosti

,
piro-

zeným náhožciislwjin k zgewenemu pu/eného, iK)ka\vatl2 k té wýsosti
ncpiich.i/.j

, ktorau sualj spisowatelowé
,

gakožto wrch kestauské
dokonalosti uypisggj , a ukazuge , kterak se dlj postupowanj lidské
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Rozši dál g\^ by gj twg nepjtel byl ucagten

,

Pogmi cele swéty a wseliké bytuosli rozumné,
W saustawu naytušsj wseobecíié pjzné a lásky

,

Tjm wtšj stéstj , jm láska stupni na každém

,

360
Naywtšj blaženost pak gestit lásky genom wrch.

Od celka k ástkám miluget Bh , než duse lidská
Od ástek se musj zdwjhat ku celosti opan

,

Cnostný duch lowka wzbuzowán býwá samoláskau

,

Tak gakž skalka malá gezeem hýbá pepokogným, 365
Hýbánjm stedu wod, rázem kolo gedno toj se

,

Nastupuget mu ^in^, a gine tomutot zase berzo

,

Prw rodiw žádá, tak pjtele, sauseda obgat

od postupowánj bozj pegnosti. Že božj pegnost (milost, láska) otl

celosti k ástkám zstupuge, ale lidské dlužno gest od ástené (ged-
iiotliwé, individual) k wseobené se wznášeti. Geho dkaz této roz-

sjené pegnosti gest j že gako Bh stwoil celost
,

gegjžto ástky
dokonalé magj na sebe wstahowánj , a gedna od druhé cele záwisj ,

lowek rozšiowánjm swé pegnosti skrz celost , srownale s wiilj

swého Stwoitele gedná , a tudy se toto rozsirowánj pegnosti powin-
nostj stáwá. Než básnj w tomto poznamenánj ne gen suau pobož-
nost vvygewil ale i swé naywtšj uranj (kunŠt) a Šikownost w uspo-
ádán] geho. Zkauska o lowku otwjrá se wyloženjm reptán] a bez-
božných záwerk blázniwých lidj, proti nyngsjmu wecj wšech us-

poádán] : we swém pokraowánj w tom, pjležitostn wynalézá wŠecky
ty falešné základy (principles) a domnjnky , které ge k tm bezbož-
ným záwrkm wedau. Uiniw nynj vvŠe , což potebného bylo w
pemyslenosti ( w Špekulacj) spisowatel se obrac] k wykonawosti ( k
praxj), a dokonáwá swau zkausku s porauen]m poznané cnosti lásky

^

která, kdyby se dokazowala w tom rozsjrenj , gako wlc bož] wyhle-
dáwáj wsecky žaloby proti pjtomnému wc] poádku w skutkuby pe-
dešla , takowé žaloby které se in] z neohlcdán] se na každau wc ,

ale gen w ohledu na gegich wlastnj saukromnj saustawu , hledagjce

pomoci w nepoádku, a na autratu wšech ostatnjch. Toto poznamenán]:
Cnostný duch loweka wzbuzowán býwá samoláskau, gest welmi

wážné. Rocheíaucault , Esprit, a gegich statený uedlnjk Mandeville

fjoznamenali , že saraoláska byla pwod wšecli tch cnost]
;
ginižto se

lidské pokolenj nayw]ce diw] , a odtud blázniw pokládali, žeby ona
rown i c]l byla , a tak uili , že naj^Avy^šj osobowán] (pretenccs) ne-

zištnosti , byli toliko umlegš] ( kunŠtownegšj ) zámysly ( disguises )

samolásky. Ale naŠ spisowatel
,
genž kdesi ]ká :

Prjrodu lidskau , mž hi*e wtip opsati lidský
,

WŠickni ho wáž]me k wlastnj p«tup lowenstw] RP.

widl , tak gako oni, neb každý giny, že se náružiwosti w samo-lásce
zajnag] • ale on lidskému pirozenj lépe rozuml , než žeby se

byl domnjwal , že se oni tu dokonáwagj. On znal , že rozum a ná-
božcnstw] mohau sobctw] (selfishncss) w geho odpor obrátiti

,
pro-

ež u] :

Cnostný duch lowka wzbuzowán býwá samoláskau ;
*

A takto obránil hodnost Ijdského pirozeuj a mudiccku prawdu krc-
stanského ucnj.
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T.íiskn, i wlastcncíiw vvaetkych , a polom wscliký lid ,

V\ ždycky se rozairug:ct , dál wzdycky z té duau )híí , 370
Láskali ohsaliiiget každý waclikého rodu twor

,

lcšc ncobmfzcnau tau lá.skaii oblažcná zem ,

Bh pak swg obraz w takovvéto spatriige mysli.

Pod' ledy, prjteli míig! prwodj mg i podi se miiau;
O ty, milý miste , zpéwomluwc a sauce i pjsné í 375
Múza kdys chyl] se k njzkýin náružívvusLem ,

Neb k swémii wznásj weleslawnémut sebe cjli

,

Prjkladcm u mné swým w rozdjlué pírody cest
,

Wážrié se nakloTiowat , a wznábct wziiuru se mjru.
Obchodem at wyuen gaa tvvýra wsudy weslugi lehce , 3dj
Od wážuých k vveselýra k prjsuým od pedmt lehkých ;

Bych wytele wznesený^, wýmluwný bez nucenosti
Byl, cht rozumn psát, hladkým se zaljbiti pjsmero.
O ! kdy zatjm na wodách asu se twé graéno rozestra

,

Až k nebesm wyletj a sebere wsccku powst swau , 385
ekni , nemali i má pustit za tebau se lodjka

,

W. 374. Pod' tedy prjteli mlg etc. Teuto znamenitý apotroph , njmZ
búsnjí- swau zkausku , niluw k swcrau prjteli , zawjrá , udlj
posudek 3 píjklatly gednoho kaidého tch pti pokolenj wýniluwnosti,
2 kterých, gako z »wých pramenu Longinuá to, coi wzjUitného gest

,

dowázj a.)

1) Prwnj a hlawnj gest welikost a wzneŠenost pochopu i pogeniu (gran-
deur and sublimity of conception) ;

Po<r tedy
,
pjtrli mug ! prwodj? podi se mnau

,

O ty milý miste zpwomluwo a samice i pjsn !

Mza kdyí chýlj »e k njzkýin náružiwostem
,

Neb k swtírau wznásj weleslawnému sebe cjli.

2) Pateticky enthusiasmusyVlcrý w geden a týí as proniká a rozucuge:
Pí jkladcm u mne swým w rozdjlné pjrody cest

,

Wážn se nakloowat , a wznáset wzhuru se mjrn
Obchodem at wyuen gsa twým wŠudy weslugi Irhce

,

Od wážných k weselýra, k prjsným od pedmt lehkých.
5) Gisté utšeiid formowánj a usporádánj figur :

O! kdy /,\\\m na wodách asu so twé gmeno rozestra,
^1 k nehosin wylctj a srb«=e w.írcku powest swau
Hrkni nemali i má pustit za tebau se lodjka

,

^ Sláwu twau slcdugjc se sdjlet s wtrem a bauj ?

4)*n\atlhcrná mluwa :

Když zomst) rádci w prachu octnau se s reky, králi
,

iVxch synowr' zardj se pro otce , kej ti nepáli
,

Máli tu oswdowat poiiafjm zpw tento polomstwu ,

a.) Tihxf nrjyni rtvfV íkíiv vif'r,yoQÍng

,

1) Ti^wrov fity xrtt x^jfíriqov to ne^l tni vot]aet; aÓQtnriiioXof

2) dfvif{)OV ót 10 utpod^ov xai ft^&tíUi.ctc;iHov núOo;

1) »/ yevvain ifftáui-:
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Sláwu. twan sledugjc se sdílet wtem a bauj ?

Když zeirštj rádci w praohu octnau se s reky , králi

,

Gich synowž zardj se pro otce , kej ti nepáli

,

Máli to oswdowat pozatjm zpw tento potomstwu

,

Žes ty i wdcem mým, i mudercem , i prjtelem býwal ?

Twýí že dotjrájm zwuné umnj sem obrátil

Od blábolu k wcem, od fantazie prjmo ku serdci,

Mjsto falešnébo wtipu zercadla staw slunce

Prjrody ,
pýše to sem wygewil , ze co gesti , ge dobré , 395

Ndruziwost i rozum na geden že elj weliký cjl,

Ldsha prawá k sobe a spolnd že ge gedna a táž wždy

,

Že cnost gen gediná blaženost clowka tuto gestií ,

A wsecka známost naše gestit : zndt se samého.

žes ty i wdcem mým, i mudercem i prjtelem býwal,
Twým že dotjrájm zwuné umnj sem obrátil

,

Od hlaholu k wcem od fantazie pjrao ku serdci

,

Mjsto falešného wtípu zercadla staw slunce
Prjrody —

5) Což samo w sobe wše ostatnj zawjrá, wáhu a platnost celého složenj :

Prjrody pýše to sem wygewil , ze co gesti
,
ge dobré

,

Náruziwost i rozum na geden že elj weliký cjl
;

Láska prawá k sobe a. spolná že ge gedna a táž wždy
,

Ze cnost gen gediná lowka blaženost tutc gestit
;

A wŠecka známost naše gestit, znát se samého.

W. 395. — Pýše to sem wygewil , ze co gesti, ge dobré. Tato mluwa
básnje k swému píjteli , která tuto znamenitau epištolu zawjrá , a

s opakowánjm hlawnjho obsahu zkausky se koncuge
,
potláwá mi ná-

sledugjcj poznamenánj , s kterým i gá známky swé zawjrám. Zde gest

gedna weliká krása, která skrz celaii zkaušku se stkwj
; Básnj, budže

mluwj o lowku , gako o gednotliwém , o udii towaryšstwj, anebo
podmtu Štstj

,
pi wyswtlowánj stawu lowka tmito schopnostmi

wládnaucjho , nikdy nezanedbáwá pjležitosti prjhodné geg nayura-
Icgšjm zpsobem wyswtliti , a tento weliký základ polwrzowati : že

každá wcc k dobrému Celosti smcruge , z ehož geho saustawa zá-

gemncho prospchu dosahuge , když onu welikau polohu (Iheorenia)

dcgmi (skutky) w úinek píiwodj, a swé dge základem prawosti neb
piiozenj osprawedlugc.

5) Tíéfirttfi 8s (ifyedeg ntila , xal ovyxleiaua ta itqb žaut^í anavia.
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Ku tenái.

A,.ckoli w piwnjm djle anglíckj/cli muz gen toliko

Pópowu zkusku o clowtku wydati sem mjnil
,

gakz to

WC zpráw o tom wydané oznámeno
;
ponwadž ale ra-

dau tlaitelovvau kniha we wetsjm osmerci , a drobným

pjsmem— podlé nynégsjho, q5 zraku lidskému nepj-

zniwého obyege — gest tlaena, odkudž poSlo, že což

se na dwau arsjch wytla^iti melo, nynj na gednom ar-

chu mjsto nalezlo, cjmž nco papjru gestit zjskáno, a

wsak pedce celá zkauska o clo^véku s poznamenánjmi

Warhurtonowjmi tenái podána: nic mén wsak ped-
ce zádage tenám swjm i \v ohhedu na papjr négako-

wého wjnahraženj udliti, pidáwám ke zkauscc o clo-

wku. Lorda Littletona hlawngsj básn, které i pk-
nými myšlénkami, i Ijbezným slohem tenám se po-

raucegj.

Gestli tento I. djl anglických muz zaljbenj mých
wlastencw dugde, — což z odbytu exempláuw se po-

zná— tedy druhý djl \v krátkém asu na swtlo ^vygde.

Psáno \ve fae Kostehio-morawccké dne 25. Prosince

L. P. 1030.

B T



Kratichdzprdwa o Lordowi Littletonowi.

Xjrij Lord Littleton y kancijí a pokladn]k dworský

narodil se r. 1708, študowal u> Oxfordei po dokonán]

swych Študij , wydal se na cestu skrz Europu , a nay-

déle se we Wlaské zemi za pjcinau pkných uménj
*

bawiL Po swéni do u>lasti se nawrácenj stal se reprae-

sentantem Okehamptonskyrn (w Dewonshire) pi parla-

mentu. Zatjm w rozliných auradech wlasti slauziw ,

ostatnj ziwota swého roky na wsi stráwil ar. \ll'b w
mesjci Cerwenci zemel. On se w swé wlasti gako mau-

drý zemnosta stkível ^ gako letopisec iveliké chwdly

došel wypsánjm ziwota Henrika II. {History of the

lifeofK. Henry IL Lond., 1797. 5. vol w 4.) gako

Theolog a kestan swým spisem o obrácenj Pawla Apoš-

tola y
gako clowtk swým znamenitým charakterem

,
ga-

ko milownjk zahradných náwrhu ,
' swau zahradau w

Hayley j rági se pipodobniti mohaucj
^ pow&stným se

stal. Geho básni i krásnými myšlenjmi^ i utišeným

slohem wynikagj. TVšecky geho spisy r, 1774 a 1791

w Londini tlaeny gsau. Gegich nimecképeložen; wy-

dal J, G. fFeigel w NUrnberku^ 1791. w 8.



Pokrok Lásk
w <• c t y r c h

p a s t ý s k ý c li z p é w j c h *).

Negistota*
z p é w I

pastýský.

Panu Pópowi.

pópc, gehož flétnu nimfy Tamežiny
Rádi poslauchaly w hiicj kryté stjny,

Když twá Múza gesté na nižsj cti mela

Dost , swé we Windsorském hági zpéwy pla

,

A íed\ gako Homér letem prewznesenym
Sláwné wálky pge zpwem utšeným,
Zdali gednau gest krystálowé studny,

Se mnau nenawstjwjs , neb luk kwtlých w týdny?
Nezpecugesli se slyšet zpwu mého,
O promnách srdce láskau pogatého

;

A když každau stezku wásn wymalugi

,

Ptey se íiáder swýcli zdaž prawdu \vyprawugi ?

K zelenému kragi háge samotného

,

Gehoz stjn kryl pramen toku stjbrného.

•) Tyto IV. pastýské zpwy gsau };cŠt pK-il Josýli lety potll pijzwwá
H slaic oitliogiaíic sloieny , i tak i-iuccbány
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Pisel mladý Dámon neWéda kde blaudj

Krásné djwky swé se pedstawenjm traudj.

Stáda nechal w wzdálj nenapaseného.

Bez ochrany w laiipež wlka ukrutného.

Geho wládaem te nemže zjsk hnaut wjc,

Mimo lásku se mu každá péc zdá být nic.

Mle zamyšlený zde sy trochu postál,

Ac rty nemluwil nic, oima se lkát zdál.

Myšlénky wsak posléz w ádrách udušené

Pinutily gazyk k reci odewené.
Dryady a nymfy, genž ste dáwno pjzen

K Dámonowi mely , nadchly geho pjse

;

Pro wás odsel sem , ekl , z weselých mést bydla

Do samoty , nechaw dworu slawná sýdla.

Darmo "wýhost dáwám zbauenému swétu,

U wás hledám pokog, w mého wéku kwtu.
Diwoká syc pýcha nemž se tu rotit,

Kazjcj "Wse wzCeklost nemž wálky plodit.

Závist neošilhá wasjch njzkých stjn

,

Aniž pomlauwánj , na wás secte winu.

Ale krutá láska s srdcem wedaucj bog
Pecasto gen rusj schwálený wás pokog,

Wase tiché byty wnitnj baue boj,
Každau weskau sladkost hol^ým gedem moj.

O dni neštastný, w nmž welým oka hnutjm
Déliu sem shlédl s sladkým užasnutjm,

Tehdáž diwá bau mau duši pewrátila,

Swoboda s rozumem se mi utratila,

Každá žádost, pée, každé pomyšlen
j

,

Krom samé Délii pišli k utraccnj.

Zasmála se tomu — miižli smjch wzýt pokog?
Tento radosti plod

,
pestáwalosti strog ?

Geden a týž pramen, gak muž w týž cas plodit

Muky bolesti, y tichau radost rodit?

Neštastnje, nechey marných zpytowánj

,

Zdaž muž zdržet, neb dát pokog rozgjmáiij?

Powol nesmyslnosti , tak sy neduh zlewjs

,

limens bolest, proti njžto léku newjs,

Sladká j)amátko, pod', powz srdcy mému,
S gakau srdenost] snažowala se mu



Bd s ni.

Ljbít, pedgjt í^cho tauhy prcuprjraé,

Potwrdiz moc f^cgj, služiž okowy mé.

Kdy2 smc lanciigjc bii skrz zclenc lauky

,

8aincmii niiiii wolné podala swc ruky.

Gcgj stranily pocit (okus) když sem na Ije hrál,

Na iiecm w mc pjsríi wždy se podiwit znal.

Óiia kwétnýra wncem hiil mau ozdobila,

Ona brcctancin mé slychy okrasy la.

Swt, ze Damon gegj Zwolenec gest saudil,

Ach! swét, gako Damon, nastogte gen blaudil.

Posléz gj sem zgewil , recj lahodnau dost

,

Gakz mi láska wniikla, srdce mého milost*

Studenauka prchla
,
plná pohrdán]

,

Bez Ijtosti wzhledu , bez se odebrán].

Ohromený orá , gehož zralé žito

,

Silným krupobit]m konené gest zbito,

Genž swau áku wldj podwracenau cele,

Bolest, g]ž gá cýtil, necýt] w swém tle.

Ach, c]m zaslaiižil sem, déwce twrdé, kruté.

Za mé wrné služby hrosuié odmny té.

Zdaž ti, gichž sem prigal, lásky diikazowé

Mámjcj mne byli radosti gen snowé ?

Zniklau chowalalis lásku srdce mého,
Gen bych s welsjm bulom cýtil zást] twého?
Ach ! w ctné twé a krotké mysli winná zrada

Mjsla nenalezla, ani zástj wada.

Mladá djwka , zrostlá na pausti a w lese
,

Tomu dwoni kunstu zucit nemohla se.

Ne; gen petwárcji] hnow být gegj zdá se,

Déliu snad zýskat budu moci zase.

Gegj pohrdán] stydliwost gen byla

,

Trápila se w srdcy , když mne zarmaulila.

Ginoch láskau chorý tak se w mysli kogj

,

Pochybné mdlý iiswit radosti sy strogj

,

Weselegš] z|)ét se wrácy k swémii stádu,

Když méíi pálj slunce chýljcý se k pádu.

Modrá nad hlau])i ek j)ára wstuj)0\vala

,

Weernj zá kopce wzdálj malowala.
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N a d g e.

Zpw II

pastýský.

Panu Dodclingtonowi.

oslyš, Dodyngtone , not, gež pastý pge,
Lib, gako slawjk , když se garo smge,
Plioebus pjstaly mé, ni Pan nezpiawuge,
Samá láska gi gen k zpwu nastroguge,

Láska w fantazý mé žiwý plamen dmýchá

,

Zwlástnj ducha mocy, w wers miig žiwot wdýcliá.

Diwý Teokrytw zpw ta okrotila

Na rowinácli Enny pt ho nauila,
Nj se WirgiI zucil usi okauzliti,

Kunstem pronikawým srdce obmkiti.
Kýž Ty pýchy dwora necháš, byt sy zwoljs

Na rowin hlasné , s námi wesel stoljs.

Tebeby moc gegj zaugat též mla,
Chwálami twé Milé každá dl by znla,

Twáby zpw nás w záwod flétna powýsila,

Ljbit se a lubit *) násby nauila.
Dámon mlceliwých stjn nehledal dél

,

Aniž stihal stezek, na nichž zjdka kdo gel,

Ale zwolaw nymfy wesel prozpwowal.
Tak swau sedlstwa dáwu radost ohlasowal

:

Požehnána bu", ekl , blažená ta cliwjle

,

W njž mé Délie ctné poddal sem se sjle,

Tehdáž erné pée, mrané mrzutosti

Ušly z prs mých, daly mjsta spokognosti

,

Mjsta krotkým taužbám, žiwým weselostem,

Lásce k wytx ženj , Ijbým teskliwostem ,

*) T. milowat. To slowo lubit ^ i pro swau nikost , i pio krátkost za-

sluhugc aby z pospolité slowenskc ei i do ei , w njí pjSeuie

,

powýšeno bylo , a aby ho zwlást básiijn ujwali.



Básni. li

Kile lij) onécli spolek formiigo stjn milý,

Tyto oci nay|)rw na Lii Kiásiian l)il}.

Tam se ukázala w onen hlazený den

,

Když hyl od pastý Bachus peslawn ctn.

Ona tanííc — nchc ! s gakaii gracý wedla
;

Zdaž gi která duse bez lásky k nj shlédla ?

Gá tak swatý plamen nesnažil se dusyt

,

Za sláwu sem držel slastným zagatým být.

Byciu te propuštn byl, nechcy svvobody té,

Gá gj zaneeliáwám wdecn zweri Ijté.

Geli wsak tak gislá pastýi twá radost,

Zdali náhlá zména nesklame twau mladost?

Zdali swodná lásta nemá gesté dost muk,
Neb zdažs nikdy mocy gegich neskusils ruk?

Pro plá onehdy gen urosil twé Ijce

,

Pro ^wé srdce lkalo, stjsnilo twé pljce,

Pro sy pusté skály , by twiig platiwý hlas

Peslysely , wzýwal w swého zaufánj cas ?

Délic gen twrdost splodila ty krjže
,

Oélie, gcnž nynj litugjc mé tjže

Nadgi mjt welj, a tjm slowem mému
Pokog, radost wrácj srdci strapcnému.

Zani, ])jšialo, zpéw swého tSenj

,

Gednot Délia dá za nég poljbenj.

Dané s zdálým hnwem , tagným zaljhenjm.

Wezmu s odporem mdlým, wdéným piwolenjni.

Nechci wiici z bobku owinaut swau hlawu,

Gjmiž Múzy Sjj welkých Bárdfi *) sláwu.

Ginj pastýi ncchi dyclitj poseti, chwále,

Gá gen od rtfi gegich m/dy swé ekám stále.

íSlySle gak zwuk wely w poli wydáwagj

,

Z rozmilých když kwtin sladkost wyssáwagj ,

Wizte, gak tam w stjnu
,
pi zeleném hági

,

Na ložisku kwtném stáda spojwagj.
Wtsj gest mé Ststj , než wel , aneb stáda

Když má milenka k ni vin zwol) tauháiii ráda.

*J T Polii n«'l) liásiijfii
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Sladsj z ržowých rt Delie med plyne,

Libgi sy Dámon pi nj odpoine.

Ach, má Drahá, gak mám wnad Iwých zaslau^iti,

Gakým w swé t rám darem piwábiti.

Ptáka chowám pro t na hedbawné niti

,

Gehož žluté péj nad zlato se šwjtj,

Milj cyzyncek ten pisel z dalekých stran

Od ostrow stastných Kanárských gest nazwán

,

Sladkého tak zpwii "W žádném hági u nás

Wenj , nemž se mu wrownat slawicj hlas.

Pigmež ho , a kdybych mohl pokladu tch
Pidat, genž gsau w Peru w zem wnitrnostech

,

Kdyby wsecky perly wýchodu mé byly,

Na tebeby se gen nádhern swjtily.

Gestli wsak twau myslj dary nehýbagj

,

Bydljcý pigd^, Phoebe, w Aonyckém hági,

Libozpwné umky pigdte, proste, máte

Ststj , za Dámona když se primlauwáte.

Modrooké nymfy za ng prostedkugte

,

Zelenowlasé hor sestry, orodgte,
Které asto wolá geho muzyky moc
Pi Cyntie w swtle tichém ppkepcit noc.

Y wy, krásné panny, družky milenky mé
S nimiž hrá se , bhá po luk cest pjmé

,

Wrnau lásku mau gj , prosým, poraucegte.

Na Damona gméno ped nj wzpomjnagte

,

Ped gegjm mé mdloby zrakem naybystégsjm
Skryté, dary zgewt w swtle naykrásngsjm

,

Pjšíala niá wasj odmnj wám pjzen.
Každé pjtelkyni zawznj zwlástnj pjsen.

Než ay! krásná má, kde les se oswcuge,
Wiinj wetjcka se lib obcerstwuge.

Ach ! tam spšným krokem k nj chcy zaletti

,

Mg se dobe, flétno , musým k Milé geti.

Obych nalezl gi tak, gako sem gi nechal,

Oby budaucý O is s ušlým srownat se dál.

Tožbych Ti z mé pastwy , Lado naymilegsj

,

Wdcn obtowal gehn nayblegsj.



Ba 8 ni. ft

H O r 1 c n j.

Zpw III

paalýský.

Panu Edwardowi Walpolowi.

JDíih, o Wálpole, wždy s bjdau mjsý štslj

:

Bohá musý pée, mocny strachy snésti,

Žádná wáse genžto mysl opanuge,

Sladbjch radostj , než iáska , nedaruge
]

Nez y radosti ty nedowera kalj

,

Každý krásný obraz žrawým ohném pálj.

Oby wraucnosti twé itedlné duse

Gedem neranila gcgj ostrá kuse,

Pro swg wlastnj pokog milau wérnau být mng

,

Tak swé na diiwernost ststj zakládat zneg.

Zani, Múzo, bolest zpwem naydiwgsjm

,

Dámonowu zpjwat wersem zmaceng^jm.
Na powtrné ksticy wrchu rozkošného

Ležel tesknosti pln srdce horliwého

,

Kozy wukol nho lupenem se krmj

,

Ilnw u nedowera w prsých geho strmj

,

Krásné údoljko widt pod nim dole

Zelených luk, j)kíié zdlaného pole,

Njm se walj eka toku sljbrného,

Ozdobena krowjm dewj mladikého.

Tu se pozakrytá sti'Omy bauda widj

,

Sirokau tam rowe krásný kastji rjdj

,

Ondenno blesk "wežj mósto korunuge,

Wzdá lenost tam kopc wýhled obmezuge.

Diwadlo tak wnadné wida w okamženj

,

Wesel zapomenul pastý na trápcnj.

Brzo wsak ty stely, genž ho poranily,

Wzteklau s krutau vsylau l)olest obno\YÍly.

Kwtný wenc, dlauho krásu ela swého
Milý Deliin dar, s Uiicvvcm strhl s nho.
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Oby , ekl , twé wnady , dwce neuznalé

,

Gako tyto riiže zwadly nenadálé !

Oby nebes hnew twýcli swodných posk^rrnil kras
,

Genž w twé Istiwé twái tryumfugj w ten 6aSj

By se každý pastý na t pozjt stydl,

Sám twíig Dafnis wjc, než gá t nenáwidl.

Rci, ty nestálá, což Damon zwinil tob
Stratiw srdce, geliož tžce dobyl sob?
Rci 5 moc gaká wnad gest mého soka , že gj
Žádné w swt swazky pemoct neumgj

j

Zdali snažowal se
,
gak gá poslušnost]

Milosti twé dobyt, ugjt nemilosti?

Zdali s wytrženjm každý usmcli wzýwal

,

Pro twrdé zdaž slowo smutný k smrti býwal?
Ach ! ne — snadno tebe sok miig zdobyl sob

;

Ljbil se ti, že se nechtl Ijbit tob,
Necitedlnostj swau hrdobu twau zpaudil

,

By t wjc byl lubil, bylby mé t laudil.

Gaká muka myslet, žeby giny zýskal

Ty rty balzamowé, gež sem gá k mým stjskal

;

Giny na gegich má ádrách spocjwati,

Z gegich plaucjch ocj
,
giny sladkost sáti

!

Gá ge widl spolu pátelsky pást stáda

,

Za ruku gi wedl — ona šla s nim ráda.

Oby oci mé byl wcný obkljcil mrak
Prw , než ohawnost tu ml mg spatiti zrak !

Kwjtky, kde sli spolu, -wsecky uwadntež,
Hladnj gegich stáda wlci pohltntež.

Bjdný pastýi ! zdaž nemohs ped wzteklostj

Lásky, pjklady twých hágit wnitnostj ?

Neslyšel lis , bjdný Menalkas gak skonal ?

Partenyin se pýše w obt gak dal?

Celý zpwný krag sy toho hocha wážil

,

Miláka nymf,, darmo Phoebus ctit se snažil,

Múzy hokým pláem skropily hrob geho,

Wše, krom twrdé djwky, sniútilo dle nho.
Gábych tiše gak on, umjt žádal sob,
Potom tchto mukbycU zniknul w tmawém hrobe.
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Tuby sewrena iriá irfjsi se sj)()kogila,

Gakby I)clia wždy laskawá mi l>yla.

Ne! at ziw «^sem , l)j( Ii ^i winil z neprawosti

,

Snad lili Jiuli chce j)í)moct k msl w swé sprawcdlnosti.

Ne2 acb ! pomoc, gjžbych j)igal
,
gakowá gest?

Na Deliiíiu zdaž mohll)ys hledt bolest?

Nebe chra gj, aby Dámonowy strasti,

Nikdy nezwtídéla, iiayTncnsj ni asti :

Nežádám gá pomsty božj od prawice
,

Wse , což prosým, gest- bych nemilowal vvjce.

Gá chci tuto tauž])u z ])rs mých wytrhnauti

,

Chci, že sem gi krásnau mnl být zabudnauti.

Wegdiž studená w mau duši Ihostegnosti

;

Hledám unawený u té spokognosti

,

Žádná wásn baue budaucý mé zwíiie,

Pochlebnými sliby nepromnj w bíile.

Poslyš, mucný Pán, slyšte wsickni Lesnj

Má skrz wase strážné božstwj prjsaha znj

:

Nechci ne^fastných wnad gegich spatrowati

,

Nikdy falesnau tu wjce obgjmati,

Wsecky gegj kunsty nej)ohnau mau dusj

,

Tož zwj , rozumem že lásku pemoct sluš j.

To ekl , krásnau widj Deliu gjt práw
O samoté, dole j)o zelené tráwéj

Zapomenul na slib hned, co w wytrženj

,

(W kriwé pjsaze té Pan má zaljbenj)

Kwapn prjkrým kopcem dolu postuj)uge,

Wljdnau nalez gj, hned gj se zdiiwruge.
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W 1 á d n u t

Zpw IV

pastýský,

Lordowi Kobhamowi.

Kobhame, zpw tento tob obtugi,
Když twg saud mne rjdj , w básnch wjletugi.

Ac y nezpjwátn tak, lib, gak twg Kongréw,
Gehož pozorliwé strán okauzlil zpw,
Twým wsak stranným usjm zawznj s Ijbeznostj

Mysl twau ztsj pamt drahé predeslosti

,

Piwolay tch rokii, gež cas zpátky hodil,

Když twg duch cti žádost s láskau sebaii wodil.
Sladké w^zpomjnánj obnowj twau mladost,
Fantazye uslau probhne zas radost.
Když pak na rozkošných Stowských laukáck pfigdes

W lét , skrácenj dne tjmto zpwem dgdes.
Pod zeleným krowem háge mirtowého

Stánek oltáe stál obtowaného
Hymenowi s Ladau, genž tu spáteleni
Smlauwau k dobrému gsau lidstwa pokolenj.

W tchto stastných stjnech Kupidowé hráli

S krotkau maudrostj, a s cnostmi , k nimž se znali.

Swadebnjho hluku krepké weselosti

Nestráhla tu nechut s pozdnj mrzutostj,

Pinucen], ni zysk w protiwnau zde smlauwu
Newešli, gen láska dala srdcjm chiWu.
S weselau sem pisel Dámon nábožnost]

K djkám Bohiím za dar w lásce upjmnosti

,

Dwé gjm holaubatek bjlých obtowal

,

Obma pak wdcn takto podkowal

:

Požehnaný bu Buh, w gehožto má mihi

Swatyni mau býti wn zasljbila
,

Na gegich když Ijcech s autlau laskawoslj

Sladký panenský stud bog wedl tuhý dosti

,
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Sláwa bu y póknc kralowné tuh mladjch,

l)laiilio srdce nie má. olinu hágiti twýcli.

Neb te Délia muž zpt mu wrauciiost dáti

Mu2 tak wraunné taužit, prudce plápolati.

O ty drahý mraku j)ominuIé nocy

!

Stjnu radostngž^j , ne/ dne krásné moci!

Tehdy rozkobj sem gatau djwku obgal,

Telidy za ^vsj neest geden mžik mi plat dal.

Stkwaucj bohyn, tys w Idiném též hági

S láskau j)astýrovvau potkalas se w Mági

,

Tys s nim w tichém stjnu skryte^ pohráwala,

Gehátka kdyŽ pi wás tráwu pohrýzala.

Sotwa Anchyzes byl, gak gá , \vytržen w ten cas,

Délia když mým gen podala wnad swých kras.

Což gste radosti te, gichž sem wážil naywjc,

Tytrky a zpletky hryky- giného nic

Pjtel nezpusobj toho ocaenj
Ni ec s Kolinem, gež gegj poljbenj.

Múzy, genžto každý gjmawý kunst wjte

,

Kýž mne gegj sdrce zýskat naujte;
Nymfy, doneste gj rže nayerstwég^j

,

Owiiite gi sláwau gara naywzácngsj.
Pokog zj)rowaziž gi se zdrawjm po \vše dni

,

Mgž wždy, nestrat nikdy wérnau pjtelkyni.

Každá hodina pl gegich ader žádost,

Dámon wsak bu gegj naywzácngsj radost.

S tebau, milenko má, wždycky žádám býwat

,

Každau noc t laskat, každý den t wzýwat,
Naše w gednom poli stáda popaseme,
K gedné napogit gich wod j)OŽeneme.

W radostné žni spolu budem pracowati

,

Spolu na podzimek hrozny presowati.

Ljbý stawe ! kde wždy pokog s láskau krácj

,

Nasjch j^okogných dnu oblak nezamracj.

Zde luk kwty isté wody rozwlažugj

,

Zelených hlaw mladé háge j)()Z(hviiuigj

,

Tu swíig bez pece chci živvot dokoniti

,

W ramcnách tvvých swcho ducha poruili.
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KdjZ pak gednau starost postjbj nám wlasy

Nás puls wesele hrát pestane w ty asy,
Kayž cas ni twých wnad giž nezsanuge wjce,

A gen Damon uzná za pkné twé Ijce.

Potom krotká ruka smrti pežádaucj
Gednau lehkau ranau zastaw dech nás wraucj.

Spolený at kámen hrob nás ozdobuge,

Tentýž obau popel cyprys zastnuge.

Pátelská snad Múza wersem citedlným

Nasj "Wrnau lásku spjse Smrtedlnýni.

Pozdnj zacjtj wék záwist sprawedliwau

,

Když zwj, Déliu gak Dámon milowal swau.

i
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E p i S t O I

Epištola T.

Panu Pópowi
z jma 1730.

Jt oslawiiý péwcl pro nhož z hágfiw Aonických a)
Múza wilíit taždá wéiico z wsech aayspaailegšj

,

Ku klcsagjcjho wtipii podpore nam zacnowán gsi,

Congreue t) s yídaisonem c) nastogte \ když pominuli.
Po hvvézdáeh tolikých nám zhaslých gcž w noci temné

,

Zamracntho vvéku sw jtjcj swtlo p<jslcdnj
,

a.) Aonické háf^, od Aonie hornatc asti Bcotic tak n.izwand.
b.) Cortf^reve^ básnj anglický tliwaileliiý, narozený okolo r. 1672, nayprw

piáwum se uil, potom tmto daw wýJiost , básnjslwj si obljbii ,

gehoŽ prwnj inohra tiu; old bachelor a welikau pocliwalau r. 1G'J5

w Londýn prcdatawcna byla. Umel w Londýne r. 172'J , kdcZ i

naylepíj wydánj geho spis r. 1788 w 12. we 2. djlech , i s geho ii-
wotcrn na swllo wyslo.

c.) yícžUiton byl gedcn z naypowstneyšjch anglických básnjrfl, nar. r. 1672.
1. Máge. Cwiiw se we nedúch a umnjch w Londýn a Oxforde, asn
wcliké schopnosti k básnjístwj prozrazowal. R. 1695. psal chuúlo-
zpw na Drydena. Zatjm 4. knihu Wirgilowu yeorgica rensii pre-
loZil, ktore pícloíenj s pocliwalau pigato bylo: potom essay upon the
georgica wydal, k Drydenuwn Wir^ilowi ^íillaoný spis. Byl i latin-
ským wýborným básnjem, geho latinské básn stofíj w 2. djle liíusa-

rum anglicanaruniy r. 1695. psal wcríe ke cti IVilljma lil. za které
prnzii dostal , kterau napomožen psa, r. 17C0 cestu do Wlach prcd «e
iv/.al. R. 1701. psát epištolu na Lorda Ilulijaxa

, která gest gedna r
geho naypt-kngsjcii pracj. On psal i pro diwadlo. Oil nho máme o^c-
lu Iloiamondu , autlho manicia, a prjieru (mátohu) s bubnem ale
naywtšj pochwalu obdržel pro swau truchlohru Cato ocnau. Spolu
se StecliMn r. 177t. wydáwal powslný asopis S ', a ueliktho
podjlu níl i na Tailerowi a miiéni asopisu (;

.

. eeném. K.
1715. za asu zbaiiíeiij 8otlandák<'ho psal asopis Frcholder. Tehoí
asu stal se w Irlandu /.emno>lenikým lagrmnjkem (Stáljsekrclair)
a r. 1717 týmí we welkt; Britannii , ale tento úiad pro swé malé
zdrawj zloZiti musel. Umrcl 17. Oei wna 1719 w Hollandhousu pi Kcu-
sinjjloim. (icho Spiši w^.íli w Londýn r 1721 w i d , i 17.S3.
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Z králowstwj Latium tob sam napsal tyto werše ,

Gež mi wnukla pamt wtipu dewnosti starodáwné

:

Te giž wjc nemohau ponebj tato moc schwalowat swau
Padla gegich sláwa, dewnj stratilat se gegich cnost.

Q(l t — ze , od tyrana prchagj pre Múzy pokogné
,

|

Dcerky gsauc rozumu s pemilau swohodau spogeného.

Te se neljbj gim ani Baie ti) ni Umhrie e) jše ,

Po behu Minciowém f) ani Narowe g) wjce nepádj
,

Ustupugj k j)obežj kwtnému Tamezíny ^) eky
,W twýoh adrách wraucjch jmský ohe rozpalugjce.

Tak we kragjch stinných, kde konopky papresleky tepla

Nawnazené weselé swé prosweholjwaly pjsn,
Gak mile list uwadly padugjcj žalostiti zane

,

Nad zimy trauchljcj penepjzniwým panovvánjm

,

Hlásku nenj slýchat ani gednoho lásky radosti.

Nestastné Wlachyí gichžto asem hrozn zmnný staw

Nayukrutngsj pjsnosti osudu pocjtil,

Né, zet barbarské ruky gich roztj skali fasces

,

A wzdorugjcj wáz gich pod swé podrobili gho 5

Né , že paláce gegich až z základu podwraceni gsau

,

Msta gegich spustla , a rolj ležegj neposáté :

Než že gegich weliký starodáwný duch zahynul giž

,

Maudrost poswcená z okolj gich giž že utekla

,

Že pramene znaloty giž wjce tutot se neprýštj
,

Z nichž bohaté potoky ped tim po wšem swt tekli

,

Gména pewznešená , genž w Rjm swjtila nkdy

,

Lidstwu k pocwienj zrozená a také k panowánj

;

-1

Wdci ,
gegichž cnostj weliký jm wzhru se pozdwih , H

Pwci , kerj onynot k nebesm powýšili wi°dce

,

|
asto sljdáwám šlepgj , gjmiž chodili ste

;

Prach wás nawštewugem, waše urny cLjm gako božstwj

,

asto kamen nkerý rozpadlý z wraucnoty Ijbám

,

Bretanem obrostlý-, genžto z wsech stran mu držj sLjn

;

Peswatný ten rum ohlédage , Ijbot^r cjtjm

Wjc , nežli z hlednj na zpupnost pýchy nynyšj.

d.) Baiae , msto w Campanii , nazwané od Baia towarysc Ulissowa. Lezj

mezi Puteoli a Mizenium.

e.) Vmbria , krag wlaskc zem , w' nmž naystarŠj národ Itálie bydlel.

Geho meze byly hora Apeninská , moe Adriatické , Rawonna a Tibe-

lis. Byla dlauha 127 milj ; nynj slowe wywodstwj Spolctanské.

/.) Mincius, reka wlaské zem, od jiných Sarcha gmcnowaná. Wyleká

z gezcra Benacus , a wlewá se do eky Pó. Tee wedle Maului , kdož

se Virgil narodil.

g.) Nar, potok Umbrie
,
geni pri Narnii (gina též Neguinum sluge) do

Tibra wteká.

A.) Tamcícy lat. Tamesis. Potok Isis spoguge swé wody s ckau Thami a

tak spolu siuge Tamesis. Tee pi Londýne a dlj okolj wniUnj kra-

giny od moských mst. í
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Na hrob W irpiluw Ccrsiwé kwty tásl sem onehdy
,

pM^^obcujtn Mú/y w niych ádrách sal se ohe ctný,
Wccriynii Nvnci sj)atril sem uwencowaného

,

W/Jiilru se pozdwihowat tla obraz pwcc milého,
An mi „cizync'' rtkriul, prawicj gcstos prpobožnau
Miinu pozornému stjnu WíJécný splatil obad,
lv<lyž zas twc tlo žit btastným bude wlasti powétrjm

,

lV>po\vi tehdy zanes toto od geho mistra poselstwj

:

Slawný péwe, gemnž gá sam cbo >\er8C nadýchám
,

Swé Nvlastnj Ijry zwuk Ijbcznych Ti podáwám

,

Když wysocc zwýsen gsa na gasiiý trn wtipu sedná
V\ bijzkosti mne , také w bljzkosti starce Homcra,
Jjásiic nechat kíírné paprcsk onchno netemnj

,

Gciiž z tvvéhot wnce Kraaajho gasn se ])rýštj

;

Ni kdyby každá ti swé lásky podáwala Múza,
Ty ]j(;dc poslednj ze devv jti svvésti nedcy se.

Djlo Jiodngsj^ pro tcbet byloby wzdélati slaup
VVlasli twé , gestor trwalotby za as nekonený.
Z[)j>vati lu kraginu, gcdiná gcnž chlaubiti muž se

Tau uzátiiau swobodau , gjžto skažený utratil jm
,

Kdež se w náruj pokoge zdržuget Nvéda ráda
Palmy swé zdaile štépuget pod etjnem oliwky ,

Théma bylo takowé , pro keré gá wzal w ruku Ijru
,

Národ též takowý , galvowéhož gá iny pel st*m

Mocný a wzdélaiiý , slawný w wognách , w uninj téá
Gistý odpfMMijk Nv každý a» wlády tyranské.

Pi-jgmcáíi srílccm poslušným prjkazy nnstra ,

l^cz hany nesmrtelné twé graénu trwat bude wén ,

Záwist k ernému prclmauti musj ke Kocjtu,
Taín se s wzteklicemi w luwyliaslém trápiti ohni,
PosNvéceiijm t\Vé a3 schwalugjcj pjsné osláwj

,

Cliuálu wlastcncc pipogj ku sláwé poety.
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Epii š t O 1 a 11.

Dwogctihodnému Doktorowi Ayscouchowi

w Oxforde

psaná z Parjže r. 1728.

Jl jteli naydraššj , ekniž gak as ti uplýwá,
Gak si den ukracugeš

,
gakowým premilýni zpyLowáiijin

,

Takli w poswcených swazcjcli knih jtage piln
Mudeciwj nauky skaumáš bedliw sLarodáwné,
Kdežto cnost wzdlaná wnadami wtipu též doby gcdné
Smertedlnjka duši zwyšuget, též rozmile šlechtj.

Gak rozdjíný od našehot asu kunštu planého
,

Gesto se Ijbj s^(^n^ aby lidské serdce naprznil

,

Ohlazenj proklaté geho krásj Jijcha oliawriost

,

A ctit rozkazuget , což w záštj nijti ge dlužno.

Zdaž s potchaa spatrugeš maudrých Ictopisc, ty rowné ,

Gak rjraská Avelikost s swobodau powstáwala nkdy ,

Gak ruky gedni a tyž geštot tyraani Jirozili wzdor

,

Prostely jsi gegich od Atlasa až k zem uhlu.

Až pokawadž hognost a dobywka nešlechtila manstwjni
Pyšiié a zpupné tyto mistry celé zem rjšj.

W Grecii zdaž uené se diwjs nad wšeclinmi waby ,

Nad každau cnostj swobodau zniklau , gracij též

;

Než wiz w baiii gegich králowstwj wšecky neesti

,

Wšecky skutky zlé
,
gež winná láge doJ)c zná

,

Až rotami skažena , anebo prodaná za penjzc

Z prostoty bezpená, z wšetenoty osmlená gsauc

Pod brcmenein kleslat ortele neukroceného
Maukyn Rjma, také i porunice, gesto gi hágil.

Zdaž Libomudectwj krotké ti pomcky ijodáwá ,

Wásn znát t uj jdit a šlechtiti serdce?

Poznallis z náwek geho poslcdiij smrowánj ,

Snažnost] mudi'cau wšecky kamž obraceny gsau?
Prjrody cjl

,
pro kerý gcdiniký^ wystrogilat nás

Schopnost] myslet — , užitek aby Lidstwu pinesla^
Né gako klášterský traud, gQW sob ]tat a drjmajt.

Bez prjinliwoty w pokog]ku, gehož nczaslaužjlt

;

Než , bys w^ílyw rozumu w každiký rozširowal as

,

Z každé oswcený swt mrané bázn wygasnil,

Mlíly Jíludu "ozplašilí školometské pauta polámal,
Geštot WC swobod zrozenau mysl dcržcli lidskau.

1
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Jtl.ili , kuiiiu laklo Izci wvfiaklúdat swau pohodclnosl

!

Tí:ii iiaycistcgši liotliiiy /n;í zvvle pokogin-

•

Nolr.í])nn p:-;a njukaii slraflliii: pcrsy 1 rhngjcj

,

]\i stracMiiý nio podjl woliiy w cnosLccIi hiwaryskych
VV j)rj'?la\\ii l>rz|H'ciiý lioiowý w»ak wždycky f)oiij.'íhat

Tem, íícnž sl.th; loriaii wc wliiárh moské .ši/nkosi i.

Tak lj'>i:e ') cad pokoj^Mí svvclio .slr.lwilt uc« n« ho
,

Tak Hojle ^ ) buzskau w uenosti ialézl pokogno^t
,

i.) Locke \výt<íný anglický piiilosofili. SnaJ nebude nemilé cftnári
nco Q tímjto wclikém inuŽi wy/.wdti. Byl narozen r, i652. 29
Srpna uc Wringtonu u Brislola. Uil sr w Lontlýn w škole We»t-
niinsterskc , a w KoI<*;.'i O.vforilské Christ- churg eené, naywice lé-
kaskému uninj \i pliilosopliii podlé Descaita. \Ve spolenosti angli-
cki'ho j>osla u liraiulcnhiirí^slvélio dwora rozliné krage nmecké zem
propiitnwal

,
potom w Londýne saukronin žiw byl , ale r. 1675 ce-

stu do Francan/ské zem pcdscw/.al , a když gho píjtíd \\\ , Shaf-
Icsbury r. 1G85 u Jakuba U. do nemiloili upadew , k tlcdinému Ora-
nicnskéinit kujZcti pir.šííl , Lockc bo iiáslcdowal. By pak pcnáslodu-
wánj UícI, \v AmsLcidam w ticbosti íiw byl , az mu r. 1688. rewo-
lucj do wlastj náwrátiti se dopu:itila. Potom dosábl úad pi appel-
la<'ýrli , zatjm pak stal se komisaem kupoctwj a sázcnic

(
plantacý

)

kterému wíak úadu brzo wýbost dal
,

proto , ze mu w Londýne
ztlrawj n(^Ian/.ilo. í)d té* doby se naywjc w Oatcs W Esscxii zdrlowal
kdrz ;,'ebo pjtrl I*. FrantiUk Masltam prbýwal , a tu 28. Rjf;na r.

1704 zemel. Hylt Locke ostrouinný myslitel
, genz za drahný as na

urrhu (na Spiri) speciilatiwnýcb pbilosopbii swé wlasli stál. We
swém iK>j>uirt(;diném djlc; Kssay Ci)nc«Mninp biiiniQ untorstan«liug.
Lond. 1600 w fol. 18-té wydánj w Lond. r. 1''58 (we francauítinu od
p, roste w Amstilamo 1700 a w nminu od W. G. T«>nnrmana w
Jen 1795. 3. djly. 8. peloženém) chtl meze (obsah) lidského umu
uril , a spolu i wŠeiiké swáry a ducha pochybnosti z philosophie za-
puditi. Akoli pak bez wady nenj

;
prcdcr ta est mu náltij , íc Fm-

pirismus (skuflowatrlslwj) se wšj pjsnostj piotjbil. On mnohé bludy
w ob>ej,'iiýrh thcorij< b z pjrody a poátku wícho poznán] odekryl,
a swýui náslupcum wynale/rnj toho, což praxrého gest, polehil, též
wýborný prjklad dal dušeslownébo (psyrholopického) porhopíiw ( idej)
ro/Jožf-nj

, a pedstawenj, a tudy bcdliwgsjho a s cjlera ujce se
srowniivva^jjho /putiobu myšlen j o empirickém duíleslowj. S nim se i

we wychowatelstwj nowý wck zaal, gelikoŽ weswé knize: Somethouglhs
concerning education Lond. 1680 (nm. od K. S. Ouvriera w Lip-
sku 1787. w 8. i od Iludolphiho s poznamrnánjmi od Kampe w Bruuí-
wjku 1787. w 8.) welikau ho;,'nost zr>aiijriiitj « h prawiib-l wythovrá-
walelum poílal. ^V starsjm wrkn tenjtn !>iMj mnoho se zanášel, psal o
srounalosli kresanstwj s ro/.nmem, a nektcrt' l*a\vlo\vy listy tak wvbornc
wyloŽil, že 8C dobrým práwrm me/i naprawitele wykladatelstw

j
pjsma s.

pojlá. eho djla spolusebraná wysla w Lomlýn PU we 3. tlil. fol.
a 8 mý* krát r. 1777. w 4. djl. w 4. AViz Biogr. Brilann. vol. V.

*.) Robert Jloyh , Rycharda Hrabete z Korku 4tý lyn byl w Lisbore w
Irlandu r. 1627 d. 25. Le<lna nar. Uil se w Leydnu, putou al skrz
Francauzskau

, Sweyrarskau a \\ laskau zem, r. lOo"* pii.el do O.\lor-
du , kdež .se r. KihS doktorem w b-kaístwj stal , a gedným z pcd-
ngsjch audil ki. Spolenosti w Lon.iýn. Knaftem uinil lundari k
obfíulowáxij wjry w Boha, pgdl klcfg lou gistá ká/anj proti uc-

6*
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Wýborný Cambray muž lepšjhot losu hodný
,

Stále precnostný otrok Ludwjka a Rjma.

Dobry Horster tak podepjral wk klesagjcj

Od dwora podljzek , wzdálj od wztekloty jma

,

Genžto z mladi swé wzdorowal ukrutenswu tyranna

,

Po stran wlasti milé stálý a neohrožený wždy,
Tehdy gegj wogenjn zmiužilý, ted zprávvce tichaunký.

O mysl prewznesená , o ty swattosti nebeská

!

Pjteli následowat geho hodnoty djlo budiž twé,
Twého powinnostem stawu pjklad ten nauiž t.^U se ni pochlebowat korunám , ani newzdorowat gim

,

Ni wrhle prjznj welikých nehledat dworenjn ,

Cjrkwi nezwyšowat , co soka, proti obci a jši;

Ke bludu krotkým být, k neprawosti ale wšudy prjsnýra ,

Zákona lásky skrz báze rozšjiti nehle.
K — z ,

genz swet trdpj , zlepšit geg nihdy nemuze
,

Nepjteí lidslý ,
prjtel nebe býti nemuze.

Wjru i cnost, i rozum, oboge wzágem podepjregž

,

Sjla giná wšeliká , bezbožná , mdlá ge a marná.

Mnt we cizjm ponebj žiwa , pée giná zaugjmá

,

Pée , kerá rodu mému slušj , a mg sleduget wk

,

Rozmanitým umnjm wku mé mladoty zdokonalit

,

A pedsaudk dobyt , naywtšjcli prawdy nepátel.

Wenkownjm umnjm naprawit chyby wlasti domácj ,

Má pontj hognit , wyhljdky mé mile šjrit,

A swta nazbjrat známost hogného užitku

,

Gjž knihy nás nauit nemohau , ni gi misti ukázat.

Národu gá litugem toho, nad njm welmi diwjm se,

Gegžtot podpalugj city pewznešené cti a sláwy

,

"Než wedený zwyklosti mocj
,
pak bázn powrné,

Slaužj se hrdobau, s garmem neseným honosj se,

Rozkazowat zrozen] geho šlechticowé , a plazit se.

U dwora ^'^w. podlá", w poli wjtezná rota w eždy.

Od wšechnech njzkých pepowolnj nástrog bráti

Zákony , gežto gegich Europ zbra dala slawná.

Gichžtot lid marný w nauzi, w pautách ale blah gest,

^sa zrabowán , wesclý pede, pilný a potlaen gest,

Stastným bláznowstwjm sebe nad swg pozdwihuget staw,

Každé maudregšj kragin k záwisti a žertu.

znabohm od gednolio z nayprednegšjch bobomluwcw se držeti imi-

srgj. Umiel ' 39 Záj 1691 w panictwj. On pirozen^ íiw byl ode i
usech rozkosj swta wzdalený. On byl Theolog, léka, philolog a f
physicus. Psalo pednosti hohoslowj ped píirozcnau philosophii ; kni-

hu GrotiuSQwn o prawd kest, náboženstw
j , do arabiny pclo/.iti ,

a WC wýchodných kraginách rozdati dal j nii swe wlastnj laborato- \
lium k zkanskám chemickým a fyzickým , w nichž welmi zbhlý byl ; |
byl fcdy muž neobyrguých duchownjch daruw. Geho spisy wydal Th.

Biích w Londýne íl\.\ 5. djl. w íol. kdež i geho iin-ot slogj.
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ircn ostrým ,

Obderžcl dwol králw hrjch kárati njzky ,

Skrz kadnj ke cti Pana krále pochlcbugjcj.

Zde Molíere m
)
prednj komikár to waecko prewysil

,

/.) Mikuláš Boileau Despreaux klassický francauzský básnjr , nar. w Pj-

rjži (liifí 1. Liítop. 1G3G. Wyuiw se |)iáwum , stal se Adwokálein
;

latjm odwrátiw mysl od tohoto stawu , byl Tlwologern , ale i Theolo-

gii brzo zanecliaw , swó wýtcné náklonnosti k poe/.j iiáalcdowal ,
w

kterífi nesmitcdlnosti nabyl. Ludwjk XIT. daw mu penz) , uinil

ho historiographcm , a obe akademie , wed a nápisuw pigalí ho za

úd. Umel 13. Bezna 1711. O zlepsenj chuti w básnicluj wku
swdho , inaucnjmi, i píjkladcm swým stal se weln>i záAlaužilým. K
búsnm mrawokáiným (satirám) welmi schopný byl , magc znújiiost

iwta a lidj , byw ostrým smyslem , wtipem , i pjgemnostj obdaen.
Mimo «wd satiry pozustawil nám raistrowskau uaunau báse theorii

dlánj werSu obsahugjcj (Tart pocti<|ue) , wtipnaii komickau epopeiu

ci wesclau hrdinskau básci (Lulrin w VI. zpwjch) a epištoly po<-tic-

ké w duchu Horácow psané. M<;zi gcho ostatnjmi spisy tá*Iuhuge

poznamenán) geho Longina peloženj s kritickými o nm poznamc-

nánjmi. Ge'io spisowé wíecky i w prose , i we weršjch gsau gadroj , zre-

tedlnj a náležitj. VVySli pak w Parjzi 1740.2. vol., 1747. 5. vol. 8.

Dresd. 17G7. 4. vol.

m.) Jan Krestitel Po^uetin Moliere naypow stngsj francanzský skládáte)

wesclých her (komika), nar. 1020, aí do 14. r. gen citát a psát se uil.

Geho otec, genž dworský alaunnjk ('Jeppiémadjec) byl, temul emeslu
ho uil; ale syn gcho naklonn byl k diwadlu , iXo nhož wšak geu

r. 1G41 wstaupil , když nayprw s wclikým násilým we wdách se po-

cwiil. O nkolik roku spogil se s nkterými mládenci k založen)

vrlastnjho diwadla , hrál s nimi w kragjch rozliné hry, potom se

do Par)zc wialiw, tu chwálu tlwora zjskal , stál r. 1GG3 se swýnii

towarysi , které pod suau zprávu ml, do králowské služby, a al

do swé smrti ( f 17. Února r. 1G73 )
gako herec a básuj Hcregnost

obwcsciowal. Na diwadlc obwzlást w komických hrách se stkwl
;

nez gako komický básnj epochu (zwlástnj wk) spusobil , a gest
wždy ho Francauzi gako otce sw* wesolé hiy clj

,
gemuž se žádný z

geho hogných následownjku ncwrowrial. Z geho pracj 30. her po-

torastwu se tlostalo, mezi nimiž nayhlawngšj gsau : 1' ccole de maris ,^

Gcorge , Dandin , le bourgeors gentil - houime , les femraes savantes,

le mariage forcé, 1' avare , le misantrope , a le TartuIlV. \\'eliká gr-

gicli ást, mezi ginými ilwe posletinj , které obzwlátn i»bdiwoMány

byly, w«? weríjch gsau psané. On wážil z lioli.ilé sliitbiice i^nr zná-

mosti pjrody , ze známosti swta a lidského srdce, akoli i d|l i»ta-

rožitnosti neužitých nenechal , i nowgíjch užil ; on ale gako weli-

kých daru muŽ (genie) tak pgowal , že um" w geho rukau ráz

wlastnosti geho obdrželo. Mislrousky uml sladkýcli panáku , íkoh>-

metských lekau , u<'ných ilryánjku , obyege nu"'sl»kélio zematistwa

a zasmusilost mraných moralistu, potllé /iwola pedstavili. I w
njzké weselohe , wždycky on geŠt naylepsjni gest wzorem. Z ohle-

du na swiig osobný rá/ , Moliere byl krotký, powolný , dobroinný
a welikomyslný. Naylepšj gelio asto wydaných djl

,
gest wydánj Pa-

ijzské r. 1734 w 6. rytinami ozdobených djlcch. Nmecky geho djU
Hcniich Zschokc w 4. djl. >vydal w Ziiíchu 1805. 8.
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Co kdy komickéko w diwadle spatriloí se Atenskéin.
Znalt saLirau ostrau , ale slušnaii wšem se zaljbit

,

S pjsnostj wljdnost , s mrawnostj spáiti žerty.

S wytrženjm to slyšjm , že nynj Corneille n
) ge nadšen

Herdinským myšlenjm, máge moc Shakespeara o) a zánt
;

n.) Petr Corneille gest twrce truchlohry francaUzsté. Byl narozen w
Rouenu r. 1606 , kdež pri tak eené miamorowé tabuli úad gene-
rálnjlio adwokáta zastáwal. Dlauho welikých daru w sob schowa-
ných netušil (neobadal) á1 pokud gistú zamilowanost prwnj geho poe-
tický pokus ; Melite zplodila. Nadšený taú chwálau , kterau obdr-
žel ,

podal diwadlu ty mistrowskc kusy , Cida , Horacíi , Cinnu , Po-
lyeucta , Pompeja , Rodoguna etc. , kterými pigmj u/elikého nabyl.
Wznesenost, šlechtictwj nraysluw , oprawdowé Ttádog w položenjch

,

gistá , stálá slawnost w geho cjtenjch a degich, asto -wjce lirdinské,

než tragické pozdwiženj se we wýslowenjch
, gsau geho wlastnosti.

Mensj ceny gsau geho weselohry, w kterých tém gen talce (intri-

gue) ped oima mel. R. 1647 stal se úd akademie francauzské a r.

1684 zemel. NaywýbornegŠj wydánj geho spis Woltaire opatil
,

a s nauným komentárem r. 1764 w 12. d. w 8. w Genfn wydal. Ani
z geho zewnitku , ani w obchod s nim , nebyl weliký Corneille
poznán

;
geho oblek byl welmi obecný , nkdy zanedbalý. W obcho-

du málo mluwil , a obyegn pomaten se wyslowowal ;
práci , i

naylechegšj si osklivvil. Grho bratr Thomas Corneille^ nar. w Rou-
enu 1625, umel w Andcly 1709 r. nebyl bratru rowný , a též

welikého schwálenj došel. Geho truchlohra Timocrate 80 krát gedno
po druhém gest predstawena. Welmi lehce pracowaw , mnoho kusu
sepsal. Wydal též dictionaire des arts ; Dictionaire universel geogra-

phique ét historique a g. w. Akademia francauzska, i akademia ná-
pis mezi swé audy ho potla. Obau žiwot s gegich tljly stogj w
Nouv. Diet. hist.

o.) Shakespear weliký diwadelný básnj anglický, nar. r. 1564 wStrat-
fordu Aonu we Warwickshire. Uil se we swobodné škole swé wla-
sti , a zdá se , že welmi asn ku kupectwj s wlnau , njmž se geho
otec zanášel

, pitahowán byl. W 17. r. swého wku wstaupil do
manželstwjs 25-letau dcerau g.istého Hatheway. Geho spolenj s gi-

stými prostopášnými mládenci , w gcgichžto spolku do obory (zwin-
ce) tagn chodjwal , to spilsobilo , že od wlaslnjka ped práwo gest

obeslán
,
gegžto gistá trpká ballada, s kterau se i^i3Íi básnj na sW(*m

protiwnjku mstiti chtl
,
genom wjce popudila. Zde , snad priinnjm

swého wlastcnce, a tehdáž oblibcného djwadelnjho básnje Thomase
Grecna , s diwadlem we spogenj pisel , ale wŠak na diwadle wýte-
ným se nestal. Mnohem wjce chwály i wážnosti gako diwadelný spi-

sowatel došel , a sice negen u obecného lidu , ale i u welikých
pán a Král, k. p. u Alzbhy kralowny , u Jakuba I, krále, u po-

wstného Hrab. Southamptona
,
genžto mu k gislé kaupi 1000 liber

Stcrlink darowal. Ostatnj roky swélio žiwota we swé wlasti , kdež se

narodil, stráwil a 23. Dubna 1616 zemel, teprw pak r. 1741. paratnj
slaup we Westminsterském opatstwj obdržel. On gest twrcc diwa-
delnjho Anglian básnictwj , které w ohledu na tiiichlo-a wese-
lohry k mimoádné wysokosti powýŠil. On si materii naywjcc z no-
wellek a bal lad wzal , a mocj swau twoitclskau z nieho djla ta-

kowá wywedl , která podiwenj wšech národ zasluhugj. Starožitnjci

byli mu gen z peloženj gegich knih známi. Geho spisi gsau plné
i chyb, i kras nowyrownaných ; on wšak když klesá , klesá gako wc-
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KroLkým psobcnjm sladký fíacine P ) že chýlj

Ukroítrnó senice k niilusCidriislwj , ano lásce.

íSnijšcí) Ijlosl TTiiie 8 zwulj wc srdci nogjmá,

Níídhcniá djl.i když wlíídy widjm snniovvoliic
,

Poddaiistwa gniriij pySic hrady pohlcugjci
,

Poslaweiié na zrjccninách ])oílacencii a hjdy*

Kdežto se pochlcbowat zpráwctim i nmé uCily zdi

,

likýrli ílaru muž (Genii"), gphozto moc i z plu peho poznati »e dá-

wá. Smyslrnj zpsob (^jrnius) asu, w nmž xiw byl , ze wSech ^cho

inoher se poznáwá , odkud se geho náklonnost k wccem podiwnyni ,

sob odporuiíjcjni, a k piaud nepodobným wyswtliti dá, a tu dwog-

smyslnost w rec:<Th, fuJešiiý wtip, íípiymy a hanebnosti musegj se pá-

ko nedostatky ne '^cUo hlawy, ale asu, w nmž žiw byl, powažo-

M-ati. Geho charaktery gsau na žiwo wyobrazeni ; a zdá se , íc ^J
osoby , které opisuge

, ped scbau widjme , tak gakoby w skutku li-

wi byli a pftsobili
;
geho fantazie gest plnA ohn a n;uls«'nj , a ge-

ho <lar tWoitelský geho nedostatek uenosti tlokonále wynahražuse.

Kdyby se i pjroda i kunŠt w nm byli spogili ,
wŠeckoby l)yl pe-

M'ý8Íl. Máme od nho pH nayracnšjm 'Ó5. puwodnjch inoher, mezi

nimiž Henrich VI. w 3. djlech (i:)89) naystarsj a Hamlet (159 6), Ku-
pec z Benátek (1598), Kr. Lear (1G05), Makbct (1C0<J) » Othello (ICIl)

naydokon.ib-šj a diirha naypln?j gsau. Naylpíj wydánj geho spisu gest

od Howe w Londýn 1709 7. djlu w 8., od Popa 1723 w 6. djl. w 4.,

odTheobalda 1733. 7. djl. w 8., od llamera w Oxforde 1744 w G. djijch

w 4. 8 welikau nádhcrn-stj tlaené wydánj ; od Warburtona w Lon-

dýne 1747. 8. djl., od Johiisona 1705 od Capella 17G3 vr 10- djl. 8. ,

od íohnsona a Slewensa 1773. 10. djl., o<l Wairnera w Brunšuiku 1798

8. djl. With thc correi tions and illuslrations of varions Couienla-

tors Lond. 1793. 15. djl., Froni llnr tente of Stewens wilh a selei lion

of Ihe most important notes w Lipsku 1S04. Nádherné ^ydáuj otl

Roydella a Nirolla, í.ond. 1*^87 — 1823 0. d. w 4. • rytinami. Ne-

nieiké píel..ženj wydali ; Wicland w Znchu 17G4, Kschenburg laroz

1775 — 1798. A. \V.S< hlegel Berlin 1797. Eschcnburg tttt W. Sbake-

spear Zyrch 178". a 180G.

/).) Jan Racin poweslný skladatel Iruchlohcr, nar. 1639 w la

Ferté-Milonc , mst ostrou a Francie ( Isle de France ), wychowaný
w Port ~ Hoyalu. Tu klassické lití-ratnre s prospchem se uil , a

eckých Tragiku jíiž tu piln jlal , které si za wzor (luuslr) k ná-

sledowanj zwoliJ. Oda pí i oddánj Ludwjka XIV. "IGOU (la n)n»phe de

la Sein) wyzjakala mu dar 100 Louisdoiu a 600 liber ronj penzj.

Toto íítslj ponuklo ho k t(»niu, že se cele básniitwj oddal. Swau prw-

iij truclílohru la Thehaidc \. 1GG4 dokonal. Na lut . ná-.led»>wali

Alexandre , Andromaque , Jiritannicus , llcrenia , fíiijazt ,
Mithri-

date , Jphipenie , Phedra a Ilippoljte ^ Kstlitír , Athahe. Dw posled-

nj sepsal pro slolowkyn kláštera St. Cyrského ; ale wsak olí lU

francau/.ském diwadle pí»'d8laweni gsau. Jjudu/k Xlf'^. tomuto básnjri

wclnii byw naklonn , .swýra lelopisccni (hislori«»graphem) geg usta-

nowil , a asto s nim niluwjuai. Kd)ž wsak gcdnau se opowázil Panj

7. Maintenon gislého spisu podati , \v kterémžto prostedky ukázal ,

kterýmiby Fiancauzská zem od té bjdy oswobozcna byli luohla , do
kteréž gi slauué wo^ny Luílwjkowy uwihly, H nenulost upadl. Racine
welmi ob/wlástnj chut ml, a welmi aullé básujioké cjlnj , od-

tud zwlá.št WC uygadíeu) krotkých a pr»>nikawých cjlnj welmi byl

siastnj, \V8udy pak píjtod ^Yrngsj zuslfll , Už geho tragický suk
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Malba wjtzstwj hrdobu zrazaget welikého
,

S wtšj zwlj ty pjgemné stjny uhljdám

,

Kdež nepregnému dworu Condé q) pre se utáhl *^)

Kdež zunawen sláwau , i mocj , i stranstwem i pýchán ,

'

Saudce w tom gist , gak wše ge marné , když wse okaušel

,

Pod swými spoinult ustálý palmami wdce

,

W cnosti spokogený zawel žiwota zde diwadlo.
Twá se mi p^ýj , když to druhé tam djlo uhljdám

,

Gež ujna ozdobilat , než zpupnost znectila welmi **

,

Kdež Or — s každau prázdnau hodinu j^ehanebnW wýstupcjch zmerhal moci nezmezené j^reohawných

,

Kdežto zimniSná skwostnost a láska bezectná
Bezbožnau tabuli skwrnilat, též hág win úastný.

Corneille j který ho w mnohem ohledu pewyšowal. SlohHacinw
gest welmi istý , a geho wei Še welmi pjgemné zngjcj. Mimo tiuch-

lohry sepsal i pjsne k potebám kláštera St. Cjyr&kého , které uyššjho
gsau pomazánj ; hist. de Port-Royal 1667. vol. 11* w 12. Sepsal též

idyllu na pokog ; nkteré epigrammata (nápisné werse) a listy smjse-

né ho obsahu , nazwjcek swému synu Ludwjkowi Racinowi , které pro

swfig plynný sloh za wzor slaužíti mohau. Naylepšj wydánj geho spisu

opatil Láuneau de Boisjermain. Oeuvres divers. enrichies de not. et

de prefac. Paris 1768. vol. VII. 8. ; nádherné wydánj wyšlo u mlad-
fljho Didota 1796 s rytinami w 4. djlech w 8. z nichž 4. djl samé
menšj

,
pedtim rozházené spisy obsahuge. Wiz Mem. sur la vic de J.

Racine , w 1. djle spis geho syna Ludwjka j a Smidowy biogr. bás-

njfi 1. djl 307 — 460.

y.) Ludivjk z Bourbonu
,
prync z Condé , byl prwnj prync kr. kerwe ,

a wýwoda z Enguien , nar. vv Parjži r. 1621. Welmi asné se geho

znamenité dary rozwjgeti zaaly , on brzo welikau est herdiny ob-

držel
,

giž w 22. r. swého weku w bilwe u Rocroi proti Spanyrlum
zvi^jtziw. W následugjcjm roce sel do Nmec , tu na generála Mérei-

ho u Freiburku lítok uinivv , w 4. dnech trogj wjtzstwj w tech bit-

wách obdržel , r. pak 1645. u Nórdlinku zwjtzil , w kteréž bitw Mé-
rei padl ; r. 1646. Diinkirchen Francauzské zemi wybogowal , a 1648

u Lensu zwjtzil. Obecný lid geg
,

gako Boha ngakého ctil ; ale

wlsj maudrost , než kardinál Mazarin
,

genž toho asu zpráwu

zemskau wedl , zgewil , r. 1650 tohoto Istj do Winccnncs do wzcnj
byl dán. Po roce opt swobbdu obdržel, a brzo se potom se Spanyeli

proti Francauzskému dworu spogil , a by lby snad celau králowskau

franc. armádu ^potel , kdyby gi Tureiine nebyl k pomoci pispl.

Byw wfidcem Spanyelského wogska w nizozemjch (Nydrlandu) wcliké

a slawné dege wywedl , až potom r. 1659 pokog pyrcnegský opt ho

wlasti geho nawrátil , které opt s auprjmau oddanostj slaužil , r.

1663 Franche - Comté wybogowal , ar. 1675 po smrti Tnrennow
wálku w Nmcjch wedl. Ale dna %e^ pinutila k složenj zbroge , ode-

šel tedy do Chantilly, kdež w swéni dom ])ydlil , a r. 1686 we
Fonteneblcau dokonal bh žiwota. On b) 1 weliký generál, a pitom
niilownjk wd a umnj. Wiz hist. de Bourb. prince de Conde par P.

Coátc. 3. Ed. a' la Hage 1753, par Dcsormcaux a' Paris 1766. I Tur-

pin w 24. a 25. djle knihy; Vics dcs hommc* illustr. dla France 1767.

^') Chantilly.
**'•*) St. Cloud.
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Tjmlo zamslnánjm prjtcl íw^ te 8c wyrážj ,W wenkoNVíj kragHi s zriiíiiiosl
j zwulc iialiywá

,

INž aullíí žiuJosL iiiriohokát nic scrdce >volá zpél,

Od pjtoniriýcK k lni ladowánkain
, gichž sem opuBtil.

OsLroue j)rchlažciiy ! krásni; swobndy hitr božský ,

Když niysljni na tfbc , stužený bige rychlcgi nn°ig puls,
'Když inysljin na t, mi' lincd scrdce hoj nepokogné,
A Nv dusí niaii má wlast se celiká navvracuget mi.

Kdy slilcdáni i^*)lc Iwii , gichžtot b<ilialc žn ncmnžc
Žádná odgali moc rolnjkowi j)ráce pilnému.
Ach! kdy poswccnaCi mám wlasti zem uctiwé Ijbat,

W njž swtlo dcnni spatili Burleigh ^ nibo Mossel?
W zákonu kdež stjnccli, genž dlauho zdcžíjwalit se

PCci podepeni L^icli , nebo kerwj uturzcni gsauc
Bez stracnu podrobcíij , wczdy w bczpenot maud.

Než gakowá ])ochyba .' gakovvý temný se ozjwá
Hlas WC wnitrku mém, radowat se mu zabraugjcj ,

Káže mi na kr^iginy wcliké wkol mne po2)atrit

,

Od sparných Spanycl do mczj Icdowého Norwegska
Na práwa straena, a na sláwu gegich smarenau gjž

,

Ay : ty co Anglie, jka mi, wladly swobodau též!

Epištola IIL

M y 1 o r d o A\ i
*****

r. 17 3

Z W o 1 s t ( r s h i 1 a.

Strcnua nos cxeicet inertia : nauil)tis alqiie

Quailiit;is pclimiis l»ciic viucie : quotl prtis hic cst
;

Est Uliibris , aniinus si tc non (Icfícit ac<juus.

Ilorat.

Jl ekrásnc VVcnusc , zpwných též nuiz wždy miláku
Pollio «"

) ,
prjrodnc stworcný , by si se dworu Ijbil

,

r.) Pollio, Asiriius Pollio hyX pnwslný icrujk. /a aiu Ci'sara a Tullia
w Hjm , a spolu /.aklailatcl p. wiij ol)cciu' Lnihowuy w Hjm , w njí-

to obia^ ff^arrona postawil. Snail i tento noyuionowaný angliiký
Myloril

,
^ciiin/, Liltlclon lufi> (-pilolu pipsal, wýiDluwiiuklj w pai-

lamcutu wyuikal , au gog rulliuuciu giiicnugc.
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Zdaž gednau popeges gešt sluchu prjwtiwého
Pjteli, genž wzdálen od tebet ge a dáwno zabudnut,
Genžto, když za moem, horami dlauhot j^^^owal gižK wlasti milé se behm moským posléze nawrátil*
A wse opustiw , což gasného ge , což welikého

,We chladných stjnech sjdla pemilých rodi swých

,

Tu blaženost naleznul
, gjžtot z Bhdarma hledal gest

,

Na behu Sequanském , a na pobjžj Tiberickém.
Ne hlednj na domy stawené podlé smeenosti

,

Ni w wnad ze složenj Raphaéle » ) nebot Titiana t
) ,

s.) Dwa byli^ powes^tnj Raphaelowé
, geden hiidebnjk Ignác TVáclaw

gí^ipnowaný
, genž se w Miinchengracu w echách narodil , a byl we Wjd-

ní ictowným iiradnjkem pi tagné pokladn komoe cjsaské
(Raitoííicicr beym geheimen Kammer - Zahlamtc). Teut byl weiiký
umlec a skladatel w muzice , umel pak r. 1799, 23. Dubna. Ocí
tohoto rozdjlný byl Raphael Sanzio (wlastn Raffaelo Sanzi) nay-
wtŠj mezi nowými malji , a Hlawa jmských malju. Býl narozea
w Vrbino r. 1483 , wyuowáji nayprw od swého otce Jana Santiho

,

H^ /^sn do h.aufnc školy Petra Perugino poslán
,
gchožto nayšfast-

negšjm^a nayswobodngšjm byl následownjkem. Brzo pak negcn wšecky swe;

On swau
jeli ío-^

a polaii

powýšených djlech nalezl , s nimiž následówanjpjrody spogil. Pr6sté
a spolu wzneŠené složenj , naywtŠj prauost w rcyšoAvánj , nco ne-
smjrne wznešeného w položenj gcho figur , a newyrownane wygadenj
duše w obljegjch gsau geho djl znamcnj. Mraná gasnost nenalézá se

w geho djiech gako w Corregiowyclv , a geho barwenj Titianowa
,

ani Korregiowa nedocházj. We Florencii sice i w barwenj prospl ,

ale pedce do swých tuŠw té žiwosti a dusnosti wprawiti nemohl,
která w djlech onoho benátského a tohoto lombardského nialje
panugc. Osláwcnj Spasitele w S. Petro in Montorio w Rjm drzj se

za naypkngŠj , ale i za naywzáctnegŠJ we sut obraz. Raphael byl
spolu i wýborný ezbá a stawitcl ; on sochy (Statuen) a ezané po-
wyŠené djla konal , a k rozliným kaplem

,
paláci^im a zahradám

nawrzenj inil , které o geho welmi wýborné qhuti (šmaku) swedcj.
Umel r. Í520 w Rjm, byw stár gen 37 let , stal se obetj swé prud-
ké lásky k ženskému ])ohlawj. On mnoho ml ucedlnjku , z nichž-
to ani geden swého mistra nedosáhl. Z geho mnohých djl znameni-
tgšj gsau; snm otciiw cjrkewnjch, aneb giným gméncm obraz Theo-
logie , škola Athénská, historie Heliodora , swatá celcd etc, Rapha-
el swym šlechetným srdcem práw tak wynikal

,
gako swým umlec-

kým duchem. Beze wŠj závvisti wážil si wše co w djlech giných
umlcuw pkného a welikého bylo » a ku každé zásluze sprawedli-
wým se dokázal. Wiz vita di RaffacUc da Urbino di G. Vasari Rom.
1751 w fol. a w 12. a vita di R. da Urb. da A: Camolli 1790 w IV.
Fiorillo GescJiirhte der Zeichn. - Kiinste \. Bd. 8G — 122.

t,) Titian wlastn TizionoVicelli di Cadorc geden s nayslnwngŠjch Xvlaských
maljuw nar. w Cadorc we Friaulu r. 1177. W swém 10 roce dostal
se do Beiíátek j kdežto se dlauho we skolc nialjské Jiclliniho uil,
ale negen tohoto , ale i práwe tak slawného Giorgone , gegž si we
swém 50 létu za swého uitele zwolil

,
pcwýŠil. W Benátkách zna-

menitá djla we Fresce dokonal, polom mnohé obrazy olcgowilau
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Nó w zwiiku Ijbozn^m Ilnlickcm k roztojxíiij 8c

,

INi \v laiilco w iiiirfných kr.igiiiíích wii prrpnchotné

l.zci lo nalézt, co JKiuri dii.sj \vr pokog iikoicljá,

J\ub tau/jcjlio wlasliijka , Ciiij blaha pr;ÍNv ,

We wlastrijíh iMviich blaha lowtkn zrjíHo so prýžlj.

Weždy odcwrjríó a Minlrrcrnn >\cž<l\ Irkaiicj,

I3ez kwaltownchot umnj , cliwoké beze tauíiy ,

Pes meze prjrudy se \\zná.šet, nrchcet wyniknauti ,

Než we sNvýcíi wlastnjch stranhách Ijbczii iiplýwá ,

Dobro obecné to, w nmž wolrio stát se iiíastria ,

Plka uaak lidslwa snadného si Dobra ncNNážj,

Stéslj dosLdIé beze práci mu chutnati nechce,

Gesti to cliut bludná, a hlcddnj gich ge daremné.

Tak leniwá a pitom nepokognd gest mysl lidská.

My pres Alpy lezem >vichrm wztcklým wzdorugjcc ,

LJstánjm welikým stjháine pokog- putowánjm ,

Ge<;žto doma smc mohlit , niysljce práw , nalezli,

'í^iiD stálá promna prjbytku prwé zmnného
Z srdce nemže bolest >vyhladit , hluboko w n u^Yá2lau ,

Ni Nvzduchu cisléhof balsám Ijbezne pochotný ,

Muže mysíl wyliogit hryzauými strastmi nemocnau ,

lijdnjk, y^c^^T. diwoký nepokog nutká k putowánj

,

L;í.sky neoilniéniié tžkoslmi pronáslrdowán gsa

,

Od póla k pólu wždy sebau nese šjpku bolcstnau ,

Gjžto uwázlý špic krwawé rozterhuí^e adra;
Rozmanité [)oneDJ ustáwage rowné okausj

,

Sám si piprawuget muky ty, ped njmiž utjká.

barwau iiinlowal ; a pour^t gcho tak io siroie roznesla , lo nayslaw-

ngíj osi>l)y 0(1 nho nialowány býti ádaly. On wý\rotIu z Feiary,

papeže Pawia III, wýwodu ze Sawoye , Vrále Františka 1. malowal ,

a iSkrá mu sedl rjsar Karel V. (daw se malowat), t;en2 lu> ryljrem

a Fahkrahtem uinil, i bohat f;eg obdarowal. Giz 96 let stár byl,

když ho llcnric h III. na swé cest z Polska tlo Francauzské zenie w
Benátkách nawstjwil. Pi wíech swých -pednostech a pi wíeobee-
ndm geho uychwalowúnj , Titiaa wzdy byl ucliwý , tichý a ke
Wíechnm laskawý, obzwlást ku swým uedlnjkum. On w 99 roce

sweho wku na luorowu ránu zemel , a s welikau nádhernost) w
kostele Di Frati pochowáu byl. Mozi malji kramiw Titián gest nay-

zwláštngŠj. S neol)yícgným namáhán jni studoual a následowal pj-
lodu , mén pak antýky. Stromy welmi oprawtliw Daurháwal,
figury zen a djtck >velmi znamenit , s menšjm štstím fipury mu2-
sk<' , obzvlášt WC swých historických «ljlech , kih' nkdy proti

pioch^^nj (Kostum) prohešil. W" barwcn) žádný malj dále, neí on,

nepišel. Geiio piPrawowánj barew , bylo mu tapcmstwjm. Od nho
mnoho obrazu poziistalo, žádný wíak w ohledu na Krag ncnj powst-
njísj, než pcho oltírnj wyobrazenj mueillnjcké smrti mnicha Dc^-

minikanského Petra w kostele Sw. Jana a Pawla w lionátkách. Mirhai
yinglo pi spatcnj djl Titianowých wyznal, ze tento umlec wšec-
ko má, eho se gemu nedoaláwá. Wiz Breve compendio ilella vila tli

Tiliano, Veiiez.1682. 1. Fioriilo Cc9ch.-<l. Zcichn.-Kunste 2. Bd. 05—92.
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Gakžeby mohlo to zlé , ^'^ní gest plod náružiwostj

,

Africké horko promnit , anebo snhy ruské ?

Gak medle mž se giná , než sjly plným rozumem to
Wystrábit , což z nesmyslné

^
gen bláznoty terpjm ?

Blah , a genora ten sam gestit , geštot nauil se

Tžké roztržky wlastnjho srdce uwést w rajr.

W welkomyselné lásce giných. swé Dobro naleznaut >

Swé pak žádosti w swíig wlastnj okres uwésti,
Pjgemnau nadgi zdržowat, teskný wyrazit strach.

Ay! tot maadrost, gj ž^uilit mudrci starodá\Ynj

,

Dobro to naywyšsj gestit ; geho žádali slušn

;

Obmezenj k žádnému nenj ponebj , ani mjstu

,

Než svvobody w mysli srodilé pwodn ge djt,
Nemniž , Lorde milý , žeby ti dwory mohli odeprjt

Prospšné cwienj w libomudrectwj užiteném

,

Naymaudregšj ten w zpwomluwcw kru Horác sám
Ne w každiký as uwolil welikosti se wyhnaut

,

Než we' paláci umlt Augustow tchž neomylných
Následowat žiwota prawidel , njmžtot we Sabinských

,

Neb stinných planinách Veliánských stále uil se

,

W nich blaženost lidského bytj zakládage weždy,
Tjmto

,
pjteli mug, starodáwným prjkladem u se

Stredm to záwratné a celiké diwadlo ohledat,
Blyštjcj se bláznowstwj bez zaslepen] zjt,
A prosted manských twarnostj mjt swobodu pede,
Stálau swau zachowat wšudy mysl , w swém stedu wlasfeii-jm

Twým opaternost bu prwodjm , est omcziž t.
Bu stále dwocirjn w posucjch , též we mrawjch swých ,W srdci swém zsta ale weždy rytjrem obecným.



I

Epištola IV.

Rada
gedné Slen

r. 1731.

Jl oslyš , Uelko milá, rady pjtelc , giž tub dáwá
,

Ac prjtwcrdá gcsL, hy Utíjin se zaljbila ženským,
í\'é e pochlebná , gakowl plyne z iist milugjcjch ,

Než pelná prawd, gež ženy zrjdka slyšj ode mužských,
Nemniž w^ak , že Lé zle chwáljni , když predslawugem ti

Pauze lo, cožby znát ženská se obáwala marnost,
ý<ásluhy djl wsak milg pjest, že smjm prawdu ti rjci

,

Než wetsj gest twg, recnau že prawdu umjs snést.

Téžký gest ten osud
,

^qwt. ženským gesti prisauzcu
5

Knjžat , i žen pátel se prawých gen málo nacházj;

W sickni ti , geáto se gim bljžj , cjhuv hledagj swých.
Zjdka íVegji gsau wérnj, gako též i ministi,
C)d rozumu proto cesty kráska asto zablaudj

,

Naywérnégšj pak wíidce , naywic zrazuget ei.

Odtud snem smyslené^, swé^ vvíády omamena bywšj,
Když nayukrutugšj gest, nayhr wedegj se.

Pe ge kerá rarnij pohlawj twého a weernj ?

Naywyžtij hrdoba srdcj žen pHnota geslit.

Tut u weernj se truhliky wiecka zabáwj
Mysl , tu wšecko musj , ruce , ret , oi dó školy gjti.

Tut každý ewiený posunek mjwá reguli swau ,

Pede, gak málo té gich nauj se; geslli to dáno,
Ne znectit^ tento ástený dar z nebe pošlý ,

(Jak málot hodných lásky , k nj a stwoený gsau?
ÍSnaž se, krásku niilií^, sobe, gakž gen možno, nabýti
Ozdoby mysli zwlást , a ne obleku pauze samého.
Ozdoba twá lo budiž , ty mužským znevž se zaljbit ,

Pjrodv nchledanau snadnosti , grácie pclnau.

Cliwály nebezpené luhlcdey wtipu lehkomysclné ,

Než bu 111a udrá a pesta na smyslu obecijém.

Wtii), gako wjno, mozek lowéj oniníili mže.
Welkc hjly geho mdloba ženská snesli nrimlžo

,

Gesto se njm honosj , téch wjc , než plka nemá ho,
A wliídiíauejch njin plka straconat gt' konené.

Nad kunšly swrhot pohlawj usilug se powýšit,
Ncmni , že lest ženská znamenj

^
ge darw unui wys^jcji ;

Naygasuégšj , iiaylcpšj pro tchct gc prawidlo

;
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Chytrá ženskíí gest šclmowská bláznice každJ.

Ba dobrá pro sebét , nemuiž, zoby hanba ^Inv, snad
Mohk twých záshih zwýšit , neb cLj L okrásit.

l^ýšky kurwy hanj, co ministi
,
gsauc w nemilosti

,

ZerRské rádce hanj proto gen , že ^e^ich chtli mjsLo

,

Cnost ge milostná , dobrotivvá, weselá w dob každé

,

Z wenku samá krása, w waitnostech gesti pokog sám.
est pýšek gestit pauha wzteklost, k tomu baiie

,

^.y .' hle tot škaredost , w naystrasngsj podob swc.
íatwrdilá sLáwá , i Bohm i lidem wzdorugjcj
Potwora gak wzteklá na stráži u geskyii obra.

Dobrau býti se snaž, než^ být welikaii si nežádey,
Od hluku být opodál , žen m jsto gest naywziicsengsj

;

Naykraššj cnoty žen od hermotu odstrau*gj se

"W bydlo domácj ,
genž welikému swtlu ugjt chce.

Herdob hrubšjho zanechey^ muže podniku práce

,

Nám w rad, u dvvora též swjtit se službami slušno.

A pispt k pomoci kragin stažené , nebo padlé ,

Wzteklot , záwisti wzdorowat, tudy být welikými.

Pée gedinká ^tn pohybugž twé scrdce šlechtné*

Wážn zamstnáwat ženu má ^qxi láska milostná,

K cjli tomu smeno snaženj twé bu welikému.
Gen to cinj stastnau ženu , ^Gn. to sláwa gegj gest.

Zderželiwost studená nebudiž s wášnj spogowána

,

Prozetedeln woliž , zwoleného milug pesrden

,

Serdce swéwolné ,
genž lásce w plce se dáwá ,

Mjsta nemá w nebi tom pemilém, w nmž láska pcbýwá ,

Koniny ^e\\ sladké tu mohau oblažit milugjcjch,

Cnost milugjcjho s wrnostj , lásky jplnost gest,

Dwce i bez potazu swau mžet wyznati lásku,

Né milowat po prwé , ale gen milowcLt zle ge hanba.

Pýchu malau potupug zwyklau trápit milugjcjch;

Nemni
,
poherdánj že dobýwka osprawedelnj

,

Lhta pekrátká gestit wlády wzdorugjcj ,

Obražený Amor nalézá swau pomsty hodinku,

Berzo tu wlády zpátky požádá ,
giž komu byl dal ;

Otrokem ukrutnjk tu brzo stáwá se opan.
Dwce to gest blažené , a ge hodné^ té blaženosti

,

Gjžto celau duši muž ten, %e%T. milugct, zaugjniá,

W tauze swé cjtjc wselikau marnost slraccn být.

Nechce gine moci, gen té, naywjc Swému se Ijbit.

Gest to gegj blaženost wzágemné cjtití lásce

,

Lásky nepochlebné plamen odinnný a pocestný.

Pro takowauby se muž nestálý taulati pestal

,

Myscl pak wdná žádost promny zdusilatby.

By wšak nezrušila strastná péc mjru milého

,

A poškodná snt autlické paup radosti
,

Nccht naucj t rozum , coby wáše ukryla ráda

,

liymcna že swazky swazowat opatcrnoté dlužno.



D.irrnohv ozdohilat koriinau X^ rriiibC spogcný |);ír,

r*^;iíiii(;\v*an(': ^I.sLJ kdyby zuilo se z spogciij gicli. i

Milk<i\vný hrzu Ion /blažiigjcj sen pominct ^Uw,
(JbraznosL pesila sklamatié giz wjc utoniámj

,

Tchdáž gsíuic wzbuzriii k cilu zármutku trwalého
,

Wzíigcnitiýni pláem lože manželské í>kroj)iigj swó.

Tak autlá láska straslné hoe gcriž mela Ichit,

Piozmnožiii;eL toliko pebolcstiié tesknoty scrdcc
,

Siiadugi iiiohli oba swc wlasliij suésli neesti,

Než smutriaii známost hryzawých péj obapolných ;

Pede radšj cnosLnc siiásey ty stásli bolestné,

Nežby mlas prodali shanénc wnady swé za pcnjzc ,

INeb 3 planccm se pogit hany twé hodným , nebo zástj
,

Ty gsau haldrcké popcnežnicc naypovvrhlcgsj

Clmiž skaiipoli genomt, a ne lásky se slalj koislj;

Ach I lakowým neplalj manželkami slaiiti pocestné
,

Ženská tak \yydaná , dokawadž bude žit, bude kurwa.
ISybrž pi títastném wolenj , a když nebe pjzcíi
8erdcnau l.lsku 3 statkem obémat dalo hogným

,

Miinžcla zjskawsj luniniž , že si skonila giž wšc,
Wždyckyt gesl musj štstj cena býti wyhrána.
Casio ubez()(!ccnc zkusugj toho na škodu wlastnj,

V\ manželi že snadnot polracen mnž býti milownjk
,

JNic geho scrdcc ncmž Kromé grácie weždy piwábit

,

Neb nayj)ékncgtíj gest cnoslj s gráciemi srok.

Necht opaternost twá Ijbým se plástem odjwá

,

Pécc o manžela scrdcnc, proh aulloty teskné,
Z tesknoty j)cc milé o zwli gehot, nebo bule.
Každá povvinnost wyplýwat zdeyž se domácj.
Oestli zpráwu domu s žezlem poruil lobé wésti

,

llerdobu pokládeyž swau w tom služkau geho se zdát

,

Tak žiwola skulf^y wsednj pemilé uiniwsi
VVzdw, co nnlownice, ^o^ \\ manželstwj navvnazovvat mas,
Tak brzo bez wédomj pilezeí \vék wrásky nesaucj,
INcž nekcrau geho zrak znamenal twau krásu pomjoret.
IVybrž nad nrnau sludenau, wsak poswéccnau twau,
W raucj lásky plamen gelio pálati má newyhasle.

Tak, Bélko, pálbých bys twé sdokonálila wáby
,

A swé bys serdcc wzdélalas k uménj wsemu lásky,
Zkautíka zbozpeili wlastnj mé padlaby ijže

,

^ a proti wábu moci twé uznané wsudy od wšcch ,

Neb pewné slahiii,'os tagné ty eljzky milosti,
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Epištola V.

Panu PoyntzoAvi

O

mimoádnému poslowi pi sgezdu w Soisson

psaná z Parjže r. 1728.

Ty
,
gehož pratelstwj gestit sláwa radost mu

,

Cnosti gehožtot rozpalugj mue , a pjkazi jdj

,

Genžto swau welikost rozumjš wždy užjwati dobe,
Gakž moci silngšj dobrým být stupni na wtšjm.
ekni Poyntze , zdaž prosted strastj zem teskných
W skrýši ducha swého si nežádáš gjt w samotišt.
Tedokonaw djlo swé sláwy zdaž si nežádáš

Twg gednau pracný by žjwot se stal tob wlastnjm

,

Bys se nawratiti moh ku swému milému mudectwj

,

Žádná pec pokoge twé mysliby nezu šilat wjc ,

Slušnát gest žádost ta. Mzdat gest nayblažengšj

,

Gjž nebe pjznncw swých zásluze plésage dávvá

,

Djla prohlednaut w pokogi s sláwau dokonána
,

INábytky ctiosti spanilé \ve tichosti užjwat.

Nechwáljm toho, ^cni; swtu'hlanémut se utáhly

Nezhjwán wášnj wznešcnau geg obžiwugjcj,

Swg pedjme žiwot na loži kwtném w Icniwosti

Swé inné moci dá w prjgemný rozmar upadnaut,

Genž se bogj w strašnau pozjt twá sláw pegasné,

Háge se tak stkwaucj sláwy, gako hanby potupné,

Než blažený gest muž , zkaušcn genž pecemi gesti

,

W saukromny spoinek wnášj swé cnosti weregné ,

Genž dráhu
,
giž probhcl , w pemiléni pokogi dokonáwá ,

Swg oddech krášlj U'ofej ,
giž práceini zjskal

;

est geho následuget do stjnu wskrýši samotné,

Wncem ozdobuget hlawn ,
giž k zemi se sklougjcj ,

Mázy swé harfy w gcho nastrogugj samotíšti

,

Pjsn pro samowoln pgjc ,
gichž nikdo nekaupil

,

S prátclstwjm geho wrnost , nepestále držj se,

Wkol pak besedy, W pokoe kde žigct vveliký muž ,

Pnct se bobek zelený , a kwitnau krásn oliwky.

Tak když wlast prcmilá nebudct giž žádati wjcc

K potebné pomoci prawicc twé podporiigjcj ,

Když pokog obnowcný na kjdhích pápcrowých swých

J3ez[jecnau pineset s wzácným poklidem pohodchioát

,

Tehdáž ustaupiž k stjnm uené lahody swé ,

Na swt ncwzpomeua ,
pede od swta obdiwowáu gsa.
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Prosted pátel swých u knih wlútlniž plnomocn,
Se alfltjra spogcnýiu spokogem, též obdiwovvánjm,

Obradowárí pehledem žiwota gsa s ctj minulého

,

A pracných zásluh splacených sladkým spokogenatwjm.

Než , a twg tobé as bez strastiié pée uplýwá ,

A i tichíi známost wseliké wdy twau duši kermj

,

Pede gediiié fitstj tobé k obdrženj zanecháno
,

Gestot ostatnj wáecko skrášlit korunau muž.
Swému dowol tagnost tu prjteli byt ^ti odekryl

,

Gižto twc wlastnj fierdcc snad lép zgewiloíby,

Cjl, ku nmuž lidské naysladšj wášnc žcnau se,

S wraucnostj milowat ge prawdiwe být milowáou,

Ay .' tot ta wnada ,
genž baui serdcj ukolébá

,

Lidské erstwosti pjtel, pokogc wšeho pwod,
Genž wsem trápjcjm wásnem pre utjkati káže,

A wšecky zwuky zlé k sncšenj pemilému piwázj,

I když pjši gméno mi lásky wždycky podáwá
Sladš j myšlenky , swým ohnm rozpaluget mne

,

Nj se rozehjwá fantazie wytržená gsauc

,

Nj autlý weršjk se sladkost j rozeplýwá.
Wysada nesmyslná gestit swobody w žiwot swém ,

Lidské serdcc nenj k swobod stworenot takowéto.

Obraz pekrásný do nho liluboce potlaený ho
JNaylép obránit mže proti péi žeraucj.

Darmo^do hágw ustupugem , též darmo do zahrad ,

Darmot obdiwugem welilcá w poli pjrody djla;

A lato pjgemná gsau , než wuada gich pece gest mdlá,
Obradugit sic nás, zalijt nikdá nemohau nás.

Oby, pjteli mug, nkeré pkné oi zazžlý

W ádrách Iwých pemilé tesknosti taužby srdené,
Bys se liché pouil známosti , kerá sama gešt
JZnámát zwédawému twému duchu gen ge powerchne

,

Twá duše rownž gest weliká, wzdlaná, k tomu autlá
,

Schopná k pátelstwj , a k lásce se nákloííugjcj

;

Slyš , což mi wdychagjcj múzy tobt powdjti
Kážj , což pak ony zgewugj, nebe potwrzuget to :

Chot zwolená , též ozdoberiá^wnadami wšcmi krásy
Twým mužským ramenám pgdet wstjc , bys gi objmal

,

Wtip a cnosti gegj , tvvé wlastnj cnosti budau ^cn
Odtlaky , nádherným odwem tolikot se déljcj

;

W twé welikosti, též \v samot twé mjti podjl má

,

Oslazowat ti pokog má, pé hryzawau ti umenšit,
Zasmánj se gegj každau ti radost zweliit má

,

Chwále a slííw twé weliké Ijbosti pidáwat ,

Prawdu až uznáš tauž , eiž werS mg chtl ti dokázat

.

Ze blaženost lidská s Idshau gest sprjznlna welmi.
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Kunstuw matko ,
gegjž umla ruka kázala nayprw

Stermjcjm zdem se wznášet , nawrhši i formu
S krásným odmenjm, hožská stavvitelko MinerwaíT wzjwára o pomoc, pro swau pjse mimoadnau

,

Mjn Blenheim pt, tu britské sláwy památku,
Twé djlo slawné , tys ty stawlat wže herdé
^nostem reka tohot , gegžto twg asto ochránil
Stjt ped neštstjm, ^en twá maudrost ho prowedla
Pes baue wšeliké wálecné. Mg i tob hlas
Thalia , múzo lesw , znj

,
gestot ráda chodjwás

Po stezkách stinných , w besedách zelených se bawjwas
TVudstolca , háge stastného

,
pesladce tu pjskaš

Na swé wesnické pjstalce, a heyno Dryad wšech
Bedliw poslauchá , twg necht maluget prelibý zpw
Chwálau rozkošn znjcj premilé to diwadlo
S stjny slawnýmit ge wyro^ná Pindusowými.

Když swobody zdobylat Európa, to pipsala mocné
Marlbroughowc ") prawici; Britannia, genž poslalatho.

«.) Marlborough , wlastn Jan Churcliil , wýwoda z Marlborough^ byl

weliký anglický wclce a zemnosta (Staatsmann), narozený dna
25. Máge 1650 w Ashe w Dewonshini , welmi casne ke dwo-
ru piseli , a giž clwanáctiletý weliké pjzne u wýwody z Yorkn dosel.

W 16. roku wku geho uinil ho týž wývvoda praporenjkem. Nay-
prw pi oswobozenj obležených w Tangru, gehož Murenjnowe dobýwali,

pjtomen byl , a r. 1672 w Nizo - zemské (Nidrlandskc) wogn pod
zpráwau wýwody z Monmauthu wedeué wynikl, obzwláste u Ninwe-
genu, a pi wybogowánj Mastrichtu takowé cti nabyl , že mu král

Francauzský ped elem wogska za geho zmužilost dkowal. Tu se

stál plukownjkem (Obrstera) a dležité' práce pro wýwodu z Yorku we
Flandersku a Sottsku wykonal. Když tento r. 1685 pod graénem

Jakuba II. na trn anglický dosedl
,

poslal Barona Churchila ,
ga-

kožto posla do Francauzské zem. Když ale knjže z Oranien na

pcwnau zemi wystaupil , Churchil pesel k nmu , kterýž wida Chur-

chilowy schopnosti generál- lieutenantem ho uinil. WŠudy pak

mnoho rozumu a horliwosti po obecné Dobré prozrazowal , tak ze

r. 1689 dne 14. Února gmenowaný kujžc tagným ratlcem ho uinil a

dne 9. Dubna k hodnosti hrabte z Marlborough ho powýsil. R. 1690.

gakožlo wdce wogska do Irlandu poslán byl , a sylné posádky Kor-

ku a Kinsale pinutil , že se gako zagatj poddali. Geho slawné sku-

tky záwistnjk proti nmu powzbudili , ktejž ho ped IFiljiticm oso-

ili
,

genžto mu geho úady odal a až do r. 1698 bez odmny ho

zanechal, pipomenutého íilc roku, k welikému podixvenj celého^ dwo-

ru, král ho zpátky powolaw, uinil geg hofmistrem wýwody z Glocc-

stru. Od tohoto asu usilowal se král , za geho dlauhu ncpjtomnost,

a ncmilost , av njž ho byl pogal , wynalnaženj gemu dáti. On ho jpo-

wýsil k luadi sudjho Anglie , 1701 uinil peg generálem pšjho

wogska
, potom naywyssjm wudcem celého wálcuclio wogska w Hol-



B d a n é. Sa

Wcdl aby spogcných wogorijnS k obrané prawdy

A swobocíy, z srdce wdéíiiébo qiu poslawilíít — hlé

!

Tento palác , k aiáwé swéliot wfidcc wzncácncbo.

Wjtéziiý znak álsLJ , ozdobenýté koistmi

Pemnohá mst dobytých , gméncm sebe poclilubngjcjch

Preštastného pole , kdež Churchila obnažený me
Gallie moc premohel ,

potrestal zPauru Baworskau.

Dstogný w swé sjl trwíi len dum welesla>vný

,

Oznamuget vveliký swiig cjl pozdnému potomstwu.

landii , a mimoTádnýin poslem a splnomocnncem w Hagu. KJyz ir.

1702 na trn Anna králowna dosedla , obdaiowala ho ádem pod-

wa/ku (Hosenbandoidcn) a wsecky hodnosti mu potwidila. Spcge-

né knjžata w Nizozcmjcli geho rady a poádky pi wogskn za tak zna-

menité diícli , že Wííckíii generálowé wsecli spogených wogsk porij-

(fcno mli . aby ho následowali. W tomto gedinra wáleném tazenj,

Francauzi
,

genzto od gcdnoho stoletj wždy wjtezili
,
pinuceni byli

ped Marlboroughem utjkati , a gemu swé pcwnosti a sauce postáupiti.

Náslcdugjcj taženj otewcl s obleženjm Bonny , kterauz ku kapitulacj

pinutil. W témž roku Flanderské taženj skonil , a w následugjcjm

wogsko do Nmecké zemi wedl
,

pekaziti cht , aby kuríirst (wole-

nec) Baworský na nmecko - cjsarský trn se neposadil. Po niQO-

hých wtsjch a mnsjch pjhodách , bitwu s Francauzi a s Bawoi u

Donauertu swédl , w njž Angliané a Rakausané zwjtezili. XI. Srpna

1704 spogil se Marlborough s princem Eugeniusem ^ a giž o dwa dni

swédl onu powstnau bitwu u Hóchstddtu , w njž nepátele p^rc*

40,000 lidu stratili, a Spogenci 121 štandar (gezdeckých prapt»n uw)
a 179 zástaw wydobili. Po tomto slawném bogi, kterým rjse nmec-
ká zachowána , a celá Baworská zem dobyla byla ,

Marlborougli tlálc

w swcm djlc pokracowal , dokud Francau/.e pcá Reyn pegjti nepi-
nutil. Potom gel do Borljna , kd(?žto roztržky mezi králem pruským
a HoIIaníany krátkým pogednánjm skonil , a potom s naywtšjni

plésánjm w Londýn pigal byl. Ale opt 1705 roku do Holandska
se 8 wogskem wyprawil , kdeŽ mnohé djla dokonal , kteréby taŽeni

giného generála byli osláwili, která ale tam , k«le Marlborough wog-
sko wedl , sotwa pipomenut] zasluhugj. IŠjl podzim ped se wzaw
cestu do Wjdn , Berljna a do Hauowru , we Wjdui od Jozefa I.

cjsac Mindelhaimským knjželslwjm byl obdarowáu. W následu-

gjcjch rocjch nowými wjtzstwjmi gméno swé oslawil , a wdec-
ná k nmu wlast ncpcsláwala mu geho zásluhy odmnowati. Ale

u prosted nayslawugsjch geho wjtzstwj nezanedbala záwist geho

ststj podkopáwali ; r. 1712 wŽech swých hodnost] byl pouzbawen ,

proež opustil wlast , do n]Ž tcprw 1. Srpna r. 1714 se nawrátil ,

kterého tlne králowna Anna zemela. Geg] nástupce Gij 1. wse-

cky geho úady a hodnosti mu sice nawrátil; ponwadž ale na zdra-

wj giž scházel , nezstal u dwóru , než wšcckým swým piacjm wý-
host dal. Umel 2. erwna r. 1722 we Windlordbridgu. Marlbo-

rough byl okrasau Britannic , lirzau Francauzské zcmá , a »weia zá-

zrak. W každé bitw , kterau oa swetll , zwjtzil , a wšecka msta
která oblehl

, y d()l)yl. \Ve zemnostenských pogcduánjch byl také

pocwicný a vtastný
,
pi nich geho zwláštnj wýborná wyniluu nost

mnoho mu prospla. Záwist iicala , že byl penz milowný , a spolu

i panowný. Wiz the life of John Duke of Marlborough by Th.

Lediard , vol. III. Lond. 1756.8. a L. F. Schulz Lcbens - und Char.i-

kterschildcrungen , B<;rlin 1803 w 8. 192 — 201.
7*
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^
Peblaze ti , štasný wogenjne

,
gehož hylo sjle

Možné zaslaužit tak slawné odmny wlasti.
PeMaze ti , wlasti wdcná

, genž tak bohatau mzdau
Službu mu odmnilas. Komu máme wjce diwit se

,

Oslawowat koho wjce sluš
j

, rekalií nebo národ?
Sláwa se rozpakuget , wážjc gich cnosti na wáze.
Né tak splácj nám Germania nesmazaný dluh
Mysli wdné k nám. Zardíž se,Cesai, zardi,
Když newdécnje Blenhaimské zjš weže , ^^niu gsau
Hanby památka twé. Zdaž mžeš medle zabudnaut
Odkud se gmenugj, a gak anglické naše rám mW ten weliký den pro twg trn se potýkalot ; než my I
Nemnjmet hodnau wc být , winu budže wytýkat

,

IBu gj následowat , welikau myslj wedeni gsauc.
Zatwrdilé zoceliž swé srdce , abys nepocjtil
Nesmjrné podlužnosti , zneyž wšak ale pi wšem

,

Že swét newdcný
, gako Bh , Britannia brán

j

K swé sláw wlastnj , neeká pitom odmny žádné.
Múza swým wzáctným tnémem ^vTí wytržena gsauc

Bez unawy krácj swau cestau dál po paláci,
S zwlj wždycky nowau. Bohaté w zlat zj tu alauny
Rozmanitau krásnau malbau weselé, wšelikými
Barwami hedbáwu , spogené s welikau umlostj.
Zde wlny purpurowé Ister wálj , Granikw tok
Pod nohamit lidu tam se pnj , zmužilý tuto Francauz
Ped Britowým perchá palošem , Persko zženilé zde
Reksku se podrobuget. W zbrogi w odporu postaweni gsau
Herdinsky pro sláwu sojc Marlbrough a Alexandrem

,W djle , ^i mužnost) gsauc rownj , chwála gegich wšak
Rozdjlnát : neb rozdjlným se potýkali ojlem

,

Tento pro podmannj , onen pro swobodu loweenstwa.
Postupuget Múza k brán hlawnj , weleslavvnéW obratu se k tiššjm oslawám sklouget

,
gak ohledá

Háge okolnjho stjnw , w zwle proniklosti.
Tempeská dolina , slawná zpwy , hág ani Idin
Krásau se chlaubit takowau nemohau. Tu u prosted
Této romantické paušt mraku nkdy besjdka
Djwky peneštastné Rosamondy lásce a bóli
Poswcena stála. Zde pramen istý,

^
gako krištalW nmž swé rozkošné údy zwyklat tla kaupat

,

Gešt wždycky hre plyne , obradowán gsa , že mže
Sleny milosti plné SpencerJcy pedstawit obraz.
Když tu sed j na kwtné stráni , na ^ty wnady patjc ,

Gežto pewýšiti ^^n gcdiná mohlat liosanionda.
Než ay í tamto se we wzáctngšj eku wyléwá

,

G^riT, w gasné gczero nayistgšj wody hre
Pod široce sljným oblaukem — djlo užaslé —
Njmžby Dunag sebraný širokau swau wljt mohl urnu,
Hladce za as , a tiše klauzá se potok , a potom se



B d 4 n i. 101

Hroznau láme moci , atrminau padage w ncporidku

W hlasných kaskádách, slrcbrné pna giskiy mecjcj

W odrazu. blyStj se w paprescjch poskakugjcjeh.

W tom samotiátj muže slawného odjjoinul duch

Churchila , byw zunawcn pracemi pi králi a wogsku

,

W stkwostnc saukromoté w rozgjmánj tu okausel

Zwle pokognc; když mczitjm Blcnhcima triumfnj

Dm wzdy obnowowal myšlenkám skutku památku.

Tak wztcklostj rot powolán gest zpátky LuculLus y )

Když stastnau wMel wognu proti Azíi pyšné

,

A proti wálenc moci Mithridatowé
,
gehož mysl

Whru stermjci žádnau nehodau se nemohla
Podmaniti, zbonacen ^dobytých rjsj gsa koistmi,

Zpét se nawrátil w jm , tu w nádherném samotisti

Swého weer žiwota stráwilt. Ale sámt nebydlil

Marlborough weliký we tichých stjnech w welewážném
Tom pokogi : k tiššjm hodinám nebe dobrotiwé mu
Prálot prwodoj ; obcházege s tauto zabudnul
Na promny štstj j chuti též , a w mysli gegj zel
Swe rownau welikost, a w nj sebe sám milowalt gen.

Tak geden obdiwowalt druhého; w tauze zagemné
S wážnostj spogené obapolnau , w svvazku uprjméra ,

Co dw pekrásné hwzdy, swe swtlo si mjsjc ,

W pátelském spogenj spolu swjtili, se zdlugjce
Swtlcm wespolck , až dokawadž oblak noci wené
Z nich gedné papršleky nezhasil. Ach .' tebe nayprw
Smrti wyterhnul osud, Churchilc, neuprositclný
Od boku manželky pemilé k wyššjm powolaw t
Lásky pjbytkm, též rozkoše, tam zas osud má
Twého ducha pipogit ku gegj duši

,
gesto nj^nj giž

W ohledu na sláwu twau péliw postavvuget ti

Chwály slaup , a bolest si umnšuge té cti pobožné
Dkazy, gíchž twému gménu pegc nesnirtelncmu.
Ayta í na wýsosti slaupu wzdušnélio hrdé nj

v.) Lucullus (Luc. Liciniiis) byl powstný jinský wudcc ,
gix ^ swem

mládeneckéin wku w Marsicke wogne zmulilostj a opatrnost] wynikl,

a w tlomacj wálce mezi Sullem a Mariusem s prwnjm driew r. K. 679

konšelem se stál. Potom wognu proti Mithridalowi králi Pontu welmi

stastn dále wcdl , ale u postrcd bhu swých wjtzstwj zpátky powo-

lán gsa , musil Pompejowi miláku obecného lidu mjsto postaupiti.

On wjce prozetedelným zemským rádcem , ne£ praktickým^ wudcem

byl , a teprw w pontické wogn welikým a itodlným wudcem^ se

stal: odtud saud Cicerona o nera Qu. Acad. 4. 1. 2. W pozdngsjm
tak

Ziwot bugného LucuUa w Plutarcltu nalezneš, i w Meinersowc Ge-

ichichte des VerfalU der Rómer , a w Maierotta knize: uber dic Silten

der Romc. 2. Th. 137| a násl.
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Twg obraz wznesený , gako Bh strážný se uhlédá

,

Genž nad podmannau rowinau panuge \v cti a bázni j

Gerraanie pi nohách geho orly rozesteli krjdla
Swau prawicj wjtzstwo chytá

, g^ui man geho gesti.

Tak dslogný byl twg pohled , tak wogenjnské
Postawenj twé, když Gallián twé zri ugjt cht
Bezpenosti hledal w Dunagi ped twým meem ostrým.
Tam kde bogišt byloí nayhlaubgi niroceno krwjW rowni Hochstíidské

, gasném twé sláwy diwadle
Nkdy postawená menšj wjtzstwa památka
Cjsaskau prawicj — wdnost wsak pauze to nutná —
Genž te wzteklostj newládué zlosti — neslušné
Pro krále serdce — z gruntw ppdwrácena gestit.
Podlá posmjška! s lepšjm ^ít. stát bude koncem
Na britské zemi, by swtu wyprawilat to celému,
Gak Marlbrough bogowal , pro kohot

,
gakowá gemu dáua

Odmna gesti. Aniž má kdy s wky^ láska ta wrná
Té

, geštot mu pamt tuto postawilat zahynautiW temném wyhlazenj : to má být théma budaucjch
Nezrozených gešt stoíetj pwcw , ale ohnm
Ckaucerowým pogatých, genž nayprw W tchto tu hágjch
Hráti zaal na britské harf , aniž kdy pomyslel

,

By Blenhaima se ml nkdy stát dm geho njzký
Sausedem onnoho nádherného paláce, gehožto
Žádný z pautnjkw cizozemských sem se pibljže
Nepregdet krowu , než s wážnostj nawštwnget geg.
Ayta i Milákm swým takowé Múza cti nabýwá !

Než ten wzáctný dm (moge thema) mi dále wlj pt.
O stjne wznesený Marlbrough , genz nad klenutjm hwzd
Trn mezi polbohy máš, bydljš we paláci nebeském,
Ra zdegšj byt swg chránit , dokawadž zem terwá ,

Twému poswcený gménu wždy nesmrtelnému.
Gakž duch strážce peug on. Ostjheyž ho celiký;
Od ruky chra ho asu dlauhého wšecko kazjej ,

Od peukrutných ran stranné záwisti , gegjžto
Wjce neústupná gesti wzteklost. Tady gešt
Po dlauhé wky at brittanská spatruge mládež
Wjtzstwa znamenj

, powolána gsauc na bogišt

,

Gež tob postawilat zmužilost twá odmnu herdau ,

^wých pro Európy swobodu , Britannie sláwn
Stastn dgw konaných, aby záwistj pogata gsauc

Twé iny následowat hrdomysln osmlilat se.

Tak gméno twé nám wždy drahé , nadchniž syny wlasti

Herdinskau cnostj k welikýra pokusm budi gich zbrog

»

Až zjskány budau zase bitwy nowé , zachowánj
Národowé , a nowé se památky budau wyhledávvat

,

A Blenhaimi gine zase okrášlj pemilau wlast.
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